
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA 
 

Farmacêutico 

 

LEIA COM ATENÇÃO!  
 
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos 
fiscais da sala. 
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 30 (trinta) 
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala. 
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como 
resposta uma alternativa correta. 
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número 
de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os 
resultados para a folha de respostas. 
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da 
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 
07. Só marque uma resposta para cada questão. 
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 
poderá prejudicá-lo. 
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a 
questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 
(prova). 
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Prova de Língua Portuguesa 
 

Entre o conselho e a ordem 
 

Tenho uma boa notícia para você, leitor. Agora você já pode acreditar no que 
eu escrevo, porque, desde o último dia 17, não sou mais um charlatão. O Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu em caráter definitivo que o diploma de jornalismo não 
é necessário para o exercício regular da profissão.  

Como sói acontecer, todos os ministros do chamado Pretório Excelso 
presentes à sessão, menos o Marco Aurélio Mello, concordaram que a exigência do 
canudo violava os princípios constitucionais da liberdade de imprensa e da livre 
manifestação do pensamento.  

Partilho dessa opinião. Não que até o dia 17 o Brasil vivesse sob o signo de 
Ahmadinejad, num estado de absoluto arbítrio e misericordiosa censura. Mas é 
forçoso reconhecer um país no qual se dispensam controles para definir quem pode e 
quem não pode escrever em jornais está mais perto da plenitude liberal democrática. 
Nunca é demais recordar que o decreto-lei 972/1969, que estabelecia a exigência do 
diploma, foi baixado pelo governo militar durante os anos de chumbo.  

Não é esse, porém, o aspecto do julgamento que eu gostaria de ressaltar. O 
que me parece ser o ponto central é a questão da liberdade de ofício. O inciso XIII do 
artigo 5º da Carta estabelece: "É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". Um velho 
provérbio alemão assevera que o diabo se esconde nos detalhes. Em que casos 
convém que o legislador regulamente uma profissão?  

A maioria das pessoas dotadas de justo quinhão de bom senso tende a 
concordar que o licenciamento só é necessário para ofícios que requeiram um saber 
técnico bastante preciso, como medicina e engenharia, ou exijam alguma perícia 
específica, a exemplo de piloto de avião, cuja ausência represente ponderável risco 
para a população.  

Um jornalista até pode divulgar informações falsas que acabam provocando 
grandes estragos. Mas buscar um conjunto de matérias teóricas que capacitem um 
estudante a tornar-se um bom repórter ou editor é tarefa fadada ao fracasso. 
Trocando em miúdos, podemos afirmar que o engenheiro, para fazer com que a ponte 
fique em pé, precisa ter cursado cálculo I e II e conhecer certas noções de física que 
podem ser aprendidas nas escolas politécnicas. O médico, para receitar uma droga, 
precisa saber algo de bioquímica e farmacologia. Mas o que dizer do jornalista? O 
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que ele precisa além de noções de português (em tese obtidas no processo de 
alfabetização) e de disposição para estudar um pouco o assunto de que vai falar? 
Talvez, se houvesse as disciplinas verdade I, II, III e IV, reconhecidas pelo MEC... 
Nunca é demais insistir, ninguém se torna ético só porque assistiu a aulas de ética na 
faculdade de filosofia. Afirmar, como se faz por aí, que escolas de jornalismo são 
garantia de bom comportamento moral no exercício da profissão faz tanto sentido 
quanto dizer que quem vai à missa não comete pecados. (...) 

Como lembrou o sempre sensato ministro Celso de Mello, a regra geral 
deveria ser a liberdade de ofício. Entretanto, ele contou pelo menos cinco projetos de 
lei que tramitam no Congresso e tratam da regulamentação das profissões de modelo 
de passarela, designer de interiores, detetives, babás e escritores. Acrescento, por 
minha conta, as de demonstrador de mercadorias (PL 5451/09), cerimonialista        
(PL 5425/09), educador social (PL 5346/09), fotógrafo (PL 5187/09), depilador        
(PL 4771/09). Já resvalando no reino da fantasia, busca-se também regulamentar a 
ocupação de astrólogo (PL 6748/02) e terapeuta naturista (PL 2916/92). Pergunto-me 
como nossos solertes parlamentares puderam se esquecer de regular os ofícios de 
Papai Noel e das indispensáveis fadas.  

Em muitos casos, as propostas são oportunamente esquecidas nos 
escaninhos do Legislativo (há um lado bom na inoperância do Congresso), mas nem 
sempre. Categorias mais poderosas como a de médicos e advogados obtiveram o 
que seria impensável num Estado verdadeiramente republicano. Os discípulos de 
Esculápio, por exemplo, conseguiram transformar em lei geral o Código de Ética que 
eles mesmos elaboraram. Já nossos nobres causídicos deram um novo significado à 
noção de lobby ao inscrever não em lei ordinária, mas na própria Constituição o 
direito de indicar juízes para praticamente todas as cortes do país e de propor ações 
diretas de inconstitucionalidade (privilégio reservado a poucos). Pior, cuidaram para 
que a Lei Maior do país trouxesse um dispositivo que atua como impedimento a que o 
cidadão represente a si mesmo em juízo – erro lógico que nega o próprio conceito de 
cidadania.  

Gostaria que a extinção da exigência de diploma de jornalista fosse o 
primeiro passo num movimento mais geral de descorporativização do Estado, mas 
receio que seja apenas um caso isolado. A mentalidade cartorial-corporativista está 
bem arraigada na alma do brasileiro. É uma pena. Esse seria um bom momento para 
mudanças. As divisões clássicas entre as ciências estão ruindo. Faz cada vez menos 
sentido compartimentalizar o saber – e, consequentemente, o ensino – em ramos pré-
definidos como física, química, biologia. A pesquisa de ponta se faz hoje através de 
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casamentos improváveis como aquele entre médicos e matemáticos (medicina 
baseada em evidências) ou entre economistas e neurocientistas (economia 
comportamental). A perseverar a inércia patrimonialista, enquanto o mundo estiver 
produzindo nova e boa ciência, nós por aqui estaremos paralisados: não teremos os 
especialistas necessários porque eles não saberão se devem contribuir para o 
conselho de biólogos ou a ordem dos estatísticos.  

 
(Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/helioschwartsman/ult510u585738.shtml) 

Texto adaptado. 

 
QUESTÃO 01 
 
Conforme o 6º parágrafo do texto, é CORRETO afirmar: 
 

(A) Cursar escolas de jornalismo não é garantia para um comportamento ilibado 
no exercício da profissão. 

(B) Os jornalistas, ao divulgar maledicências, enfraquecem os danos que podem 
causar. 

(C) Os engenheiros precisam de conhecimentos altamente técnicos, ensinados 
somente pelas universidades. 

(D) Buscar um conjunto de matérias teóricas, para capacitar um estudante a se 
tornar um bom repórter, será um sucesso. 

 
QUESTÃO 02 
 
Tendo em vista os três primeiros parágrafos do texto, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) Antes da decisão do STF, o Brasil vivia num estado de absoluto poderio e 
misericordiosa censura. 

(B) Foi baixado um decreto-lei, nos anos de repressão, garantindo o direito do 
livre exercício da profissão de jornalista. 

(C) O autor não pode mais ser considerado um trapaceiro, por causa da decisão, 
em caráter categórico, do STF. 

(D) Todos os magistrados enjeitaram que o diploma de jornalismo feria os 
princípios constitucionais da liberdade de imprensa. 
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QUESTÃO 03 
 
De acordo com o 8º parágrafo do texto, pode-se afirmar: 
 

(A) A Constituição veda o direito do cidadão representar a si mesmo em juízo. 
(B) Todos os projetos de lei são levados à votação no Legislativo. 
(C) O Código de Ética dos causídicos foi elaborado por eles mesmos. 
(D) Os discípulos do Esculápio inscreveram na Carta Magna o direito de indicar 

juízes para todas as cortes do Brasil. 
 
QUESTÃO 04 
 
Com referência ao 5º parágrafo do texto, grande parte das pessoas com bom senso: 
 

(A) Difere que o licenciamento da profissão está fadado ao revés. 
(B) Anui que o licenciamento da profissão requer ressalvas. 
(C) Reconhece que o licenciamento da profissão deve acontecer para todos os 

ofícios. 
(D) Admite que o licenciamento da profissão é pífio para todas as ocupações. 

 
QUESTÃO 05 
 
Em relação ao 9º parágrafo do texto, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Não serão formados novos especialistas porque eles sentir-se-ão irresolutos 
a que conselho ou ordem devem contribuir. 

(B) A mentalidade cartorial-corporativista é muito efêmera para o brasileiro. 
(C) Com a inércia patrimonialista, os brasileiros produzirão novos e seguros 

especialistas sobre a que conselho devem amparar. 
(D) A extinção da exigência de diploma de jornalismo é apenas um passo para 

burocratizar o Estado. 
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QUESTÃO 06 
 
Leia:  
 
“(...) Pergunto-me como nossos solertes parlamentares puderam se esquecer de 
regular os ofícios de Papai Noel e das indispensáveis fadas. (...)” 
 
O vocábulo que substitui adequadamente o que está destacado é: 
 

(A) Inexoráveis. 
(B) Sagazes. 
(C) Rigorosos. 
(D) Inflexíveis. 

 
QUESTÃO 07 
 
As expressões sublinhadas apresentam sua correspondência CORRETA em: 
 

(A)  “(...) Pior, cuidaram para que a Lei Maior do país trouxesse um dispositivo 
que atua como impedimento a que o cidadão represente a si mesmo em juízo 
– erro lógico que nega o próprio conceito de cidadania. (...)” (= causa)  

(B) “(...) Talvez, se houvesse as disciplinas verdade I, II, III e IV, reconhecidas 
pelo MEC... (...)” (= concessão) 

(C) “(...) Afirmar, como se faz por aí, que escolas de jornalismo são garantia de 
bom comportamento moral no exercício da profissão faz tanto sentido quanto 
dizer que quem vai à missa não comete pecados. (...)” (= conformidade) 

(D) “(...) A perseverar a inércia patrimonialista, enquanto o mundo estiver 
produzindo nova e boa ciência, nós por aqui estaremos paralisados (...)”      
(= consequência) 
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QUESTÃO 08 
 
Marque a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo tipo de 
derivação: 
 

(A) Abalo, enfileirar, castigo. 
(B) Alistar, desalmado, empalidecer. 
(C) Jogador, boiada, infelizmente. 
(D) Incapaz, achatamento, refresco. 

 
QUESTÃO 09 
 
Marque a alternativa em que a forma verbal traduza um fato habitual, durativo, no 
pretérito: 
 

(A) Minha mãe possuía um excelente coração. 
(B) O fim não justifica os meios. 
(C) Se ela não tira o bebê depressa, seria uma tragédia. 
(D) Fora injustiça destituí-lo do cargo. 

 
QUESTÃO 10 
 
Observe: 
 
“As moças eram encantadoras.” 
 
Marque a assertiva cuja classificação do predicado seja idêntica da oração 
destacada: 
 

(A) Os inimigos chamaram-lhe traidor. 
(B) O tempo continua chuvoso. 
(C) Lentas e tristes, as pessoas iam passando. 
(D) O réu deixou a sala abatido. 
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QUESTÃO 11 
 
Marque a alternativa em que a concordância nominal esteja INCORRETA: 
 

(A) Disse-me que não iria à festa, ainda que convidassem-na. 
(B) Não lhe pedirei nada até que retorne de sua viagem. 
(C) Calei-me para não contrariá-lo. 
(D) Nunca se queixa nem se aborrece. 

 
QUESTÃO 12 
 
Leia:  
 

I. Calçados _____ Luís XV. 
II. Peça desculpas _____ sua irmã. 
III. A concórdia une _____ nações. 
IV. Plantou videiras no pomar, _____ quais dedica muito carinho. 

 
A sequência que preenche corretamente e respectivamente as lacunas é: 
 

(A) À, a, as, às. 
(B) A, a, as, às. 
(C) À, à, às, as. 
(D) À, à, as, as. 

 
QUESTÃO 13 
 
Sobre as figuras de linguagem, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) As sempre-vivas morreram. (Hipérbole) 
(B) Valentia covarde é assaltar e matar pessoas indefesas. (Pleonasmo) 
(C) Toda profissão tem seus espinhos. (Metáfora) 
(D) Sua voz doce e aveludada era uma carícia em meus ouvidos. (Antítese) 
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QUESTÃO 14 
 
Quanto ao emprego dos numerais, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Ambas as mãos estavam feridas. 
(B) Emprestei-lhe um mil e seiscentos reais. 
(C) Os dois milhões de moedas serão cunhados neste ano. 
(D) Na guerra, os meus dedos disparam mil mortes. 

 
QUESTÃO 15 
 
Marque a assertiva em que a concordância nominal esteja CORRETA: 
 

(A) Velhas revistas e livros enchiam as prateleiras. 
(B) Não havia provas bastante para condenar o réu. 
(C) Remeto-lhe, anexo, duas cópias do contrato. 
(D) Encontrei jogadas no chão o álbum e as cartas. 
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Prova de Conhecimentos Específicos 
Farmacêutico 

 
QUESTÃO 16 
 
Conforme previsto na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 44, de 17 de 
agosto de 2009 - ANVISA, além da Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão 
Estadual ou Municipal de Vigilância Sanitária, segundo legislação vigente, as 
farmácias e drogarias devem possuir os seguintes documentos no estabelecimento, 
EXCETO: 

 
(A) Certificado de Registro Cadastral (C.R.C) na Secretaria de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG. 
(B) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa. 
(C) Autorização Especial de Funcionamento (AE) para farmácias, quando 

aplicável. 
(D) Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, conforme a legislação vigente e as 

especificidades de cada estabelecimento. 
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QUESTÃO 17 
 
Os hemoderivados Albumina Humana, Imunoglobulinas, Complexo Protrombínico e 
outros, devem ser submetidos aos testes preconizados para as formas farmacêuticas 
injetáveis (volume médio, pH, pirogênio, esterilidade, etc). O controle de qualidade 
destes medicamentos também inclui testes específicos relacionados a seguir. 
Coloque V nas afirmativas VERDADEIRAS e F para as que forem FALSAS e a seguir 
marque a alternativa que corresponda a sequência CORRETA: 

 
(   ) Prova de atividade (potência) e identificação. 
(   ) Prova de detecção de anticorpos anti HbsAg. 
(   ) Prova de inocuidade ou toxicidade específica. 
(   ) Concentração de proteínas, composição protéica, determinação de sódio, 
potássio e alumínio, solubilidade, osmolalidade, determinação de polímeros e 
agregados. 
(  ) Determinação do ativador de pré-calicreína, do grupo heme, hemaglutinana 
anti-A e anti-B. 

 
(A) F, V, F, F, F. 
(B) V, F, V, F, V. 
(C) F, F, F, V, V. 
(D) V, F, F, V, V. 

 
 



Concurso Público da Prefeitura de Lagoa da Prata | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 13 

QUESTÃO 18 
 
Os benefícios da racionalização no uso de medicamentos se expressam em 
sofrimentos evitados, na redução do tempo de ação da doença e no período de 
hospitalização, com repercussões econômicas para as instituições e sociedade. 
Neste contexto, a seleção de medicamentos depende de vários fatores, destacando-
se o perfil das patologias prevalentes, a infraestrutura para o tratamento, o 
treinamento e a experiência da equipe disponível. 
Considerando o exposto, os seguintes critérios devem ser empregados no processo 
de seleção de medicamentos, EXCETO: 

 
(A) Priorizar formas farmacêuticas que proporcionem maior possibilidade de 

fracionamento e adequação à faixa etária. 
(B) Padronizar os medicamentos pela marca de referência, adotando-se para tal 

a Denominação Comum Brasileira – DCB. 
(C) Eleger, entre os medicamentos da mesma indicação e eficácia, aquele de 

menor toxicidade relativa e maior comodidade posológica. 
(D) Padronizar especialidades farmacêuticas que tenham informações sobre 

biodisponibilidade e parâmetros farmacocinéticos. 
 
QUESTÃO 19 
 
Com relação aos antimicrobianos, marque a alternativa CORRETA: 

 
(A) Os antibióticos do grupo das cefalosporinas são classificados por geração, 

sendo as de 3ª geração mais ativas contra microorganismos gram positivos 
que as de 1ª geração. 

(B) Os carbapenêmicos (imipenem e meropenem) são mais usados como 
profiláticos, visando a prevenir infecções por germes multirresistentes. 

(C) As doses de vancomicina devem ser reajustadas em pacientes com 
insuficiência renal. 

(D) Devido a sua polaridade, os aminoglicosídeos têm boa absorção oral sendo 
essa via a de escolha para o uso desse tipo de antimicrobiano. 
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QUESTÃO 20 
 

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) serve de instrumento 
básico para a elaboração das listas estaduais e municipais de medicamentos, 
segundo sua situação epidemiológica e contempla um elenco de produtos 
necessários ao controle preventivo da maioria das patologias prevalentes no país. 
Considerando a informação acima, marque a alternativa INCORRETA: 

 
(A) A seleção dos medicamentos da RENAME baseia-se nas prioridades 

nacionais de segurança pública, bem como na economia, biotecnologia, na 
eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na biodisponibilidade dos 
produtos. 

(B) As Políticas de Medicamentos estabelecem a atualização e a implementação 
da RENAME como instrumento racionalizador das ações no âmbito da 
Assistência Farmacêutica. 

(C) A RENAME tem também o papel fundamental de orientar a política pública de 
desenvolvimento científico e tecnológico, apontar prioridades nacionais na 
área de produção de medicamentos e do desenvolvimento tecnológico de 
insumos estratégicos para a saúde. 

(D) Garantindo a integralidade do tratamento medicamentoso na forma de linhas 
de cuidado, definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, 
considerando a RENAME, o SUS disponibiliza tratamento medicamentoso 
para diversas doenças, geralmente, crônicas e de baixa prevalência. 
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QUESTÃO 21 
 

Em farmacocinética, vários processos fisiológicos e patológicos ditam o ajuste 
posológico individual dos pacientes, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca e a 
disfunção renal, por levarem a modificações dos parâmetros farmacocinéticos. 
Nesse contexto, coloque V nas afirmativas que forem VERDADEIRAS e F nas que 
forem FALSAS e, a seguir, marque a alternativa que corresponda à sequência 
CORRETA: 

 
(  ) A biodisponibilidade avalia principalmente a velocidade de absorção e a 

quantidade do medicamento absorvido que está disponível para exercer seu 
efeito após atingir a corrente sanguínea. 

(   ) O volume de distribuição avalia o espaço aparente disponível no organismo 
para distribuição do medicamento. 

(    ) A constante de velocidade de eliminação mede a velocidade de disposição 
do fármaco do organismo, descontando-se a biotransformação e a 
absorção. 

(    ) A absorção é o processo pelo qual os medicamentos administrados chegam, 
sem sofrer alterações, ao meio tissular, de onde se distribuirão pelo corpo, 
em geral, através do sangue. 

 
(A) F, F, V, F. 
(B) V, V, F, V. 
(C) V, V, F, F. 
(D) F, F, V, V. 
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QUESTÃO 22 
 
A alternativa CORRETA que define o medicamento genérico de acordo com a 
legislação em vigor é: 

 
(A) Medicamento similar a um produto de referência que tem comprovada sua 

eficácia, segurança e qualidade. 
(B) Medicamento similar comercializado no mercado nacional, composto por 

mesmo princípio ativo, mesma concentração, forma farmacêutica, via de 
administração a um medicamento registrado no órgão federal responsável 
pela vigilância sanitária. 

(C) Medicamento similar inovador registrado no órgão federal responsável pela 
vigilância federal e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e 
qualidade forem comprovadas cientificamente junto ao órgão federal 
competente, por ocasião do registro. 

(D) Medicamento similar composto por pelo menos um fármaco ativo, sendo que 
esse fármaco deve ter sido objeto de patente, mesmo já extinta, por parte da 
empresa responsável pelo seu desenvolvimento e introdução no mercado do 
país de origem. 

 
QUESTÃO 23 

 
Com relação às interações e incompatibilidades entre medicamentos, marque a 
alternativa CORRETA. 

 
(A) O uso da anfotericina B concomitante com aminoglicosídeos pode atenuar a 

toxicidade e nefrotoxicidade normalmente causados pelo antibiótico. 
(B) O uso de barbitúrico concomitante com vancomicina pode diminuir o efeito 

anticonvulsivante do barbitúrico. 
(C) O uso conjunto de ciprofloxacina oral com suspensões antiácidas protege a 

mucosa gástrica e não altera a biodisponibilidade do antibiótico. 
(D) Os aminoglicosídeos produzem bloqueio neuromuscular por inibirem a 

acetilcolina liberada dos neurônios pré-ganglionares. A interação dos curares 
e aminoglicosídeos é importante clinicamente, devendo a dose do bloqueador 
neuromuscular ser ajustada. 
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QUESTÃO 24 
 
A coagulação sanguínea é composta por vários eventos que dependem de várias 
substâncias chamadas de fatores da coagulação. Os medicamentos utilizados para 
os transtornos trombóticos e hemorrágicos estão relacionados à ativação ou inibição 
desse sistema fisiológico que controla os eventos de coagulação. 
Com relação ao mecanismo de ação dos anticoagulantes e dos trombolíticos, marque 
a alternativa CORRETA: 

 
(A) Os derivados da cumarina e indandionas agem diretamente como 

trombolíticos por prevenirem a formação dos fatores II, VII, IX e X no fígado e 
por inibirem a beta-carboxilação dos seus precursores mediada pela vitamina 
K. 

(B) A heparina de baixo peso molecular é um anticoagulante superior à heparina 
padrão, entretanto apresenta como desvantagem meia vida mais curta e uma 
distribuição menos homogênea. 

(C) A alteplase, também conhecida como t-PA, é um ativador de plasminogênio 
tecidual recombinante, utilizado como trombolítico no infarto agudo do 
miocárdio. 

(D) A ticlopidina e o ácido acetilsalicílico atuam como antiagregantes plaquetários 
através do mesmo mecanismo de ação. 
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QUESTÃO 25 
 
A estabilidade de um produto farmacêutico abrange muitos aspectos e, considerando 
que um medicamento é uma associação de um ou mais fármacos, com um ou mais 
excipientes e/ou veículos, contido em uma embalagem, coloque V para as afirmativas 
que forem VERDADEIRAS e F para as que forem FALSAS e a seguir marque a 
alternativa que corresponda à sequência CORRETA: 

 
(  ) Os fatores intrínsecos de estabilidade estão relacionados à formulação do 

medicamento, às características físico-químicas do fármaco e demais 
componentes. 

(  ) São chamados extrínsecos, os fatores de estabilidade que fazem parte da 
composição do medicamento, mas não constituem um sistema isolado da 
formulação, dependendo, portanto, de ações ou de fenômenos naturais 
oriundos da temperatura, luz e umidade. 

(   ) O oxigênio é o gás atmosférico que possui maior participação nos processos 
de degradação dos fármacos. 

(  ) O pH de “ótima estabilidade” consiste na somatória do pH de “ótima 
solubilidade” com o pH fisiológico. 

 
(A) F, V, V, F. 
(B) V, F, V, F. 
(C) F, F, F, V. 
(D) V, V, F, V. 

 
QUESTÃO 26 
 
Um grande número de fármacos pode causar hiperglicemia em indivíduos normais ou 
comprometer o controle metabólico em pacientes diabéticos. Nesse contexto, são 
exemplos de fármacos com efeitos hiperglicemiantes, EXCETO: 

 
(A) Salicilatos.  
(B) Epinefrina. 
(C) Bloqueadores dos receptores H2.  
(D) Diuréticos. 

 



Concurso Público da Prefeitura de Lagoa da Prata | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 19 

QUESTÃO 27 
 

Embora o uso de contraceptivos orais seja considerado seguro para a maior parte das 
mulheres saudáveis, estes agentes podem contribuir para maior incidência e 
gravidade de certas doenças quando há outros fatores de risco. Com base nas 
características desses agentes, são consideradas contraindicações absolutas para o 
uso de contraceptivos orais, EXCETO: 

 
(A) História de doença tromboembólica. 
(B) Doença cerebrovascular. 
(C) Infarto do miocárdio. 
(D) Hipertensão. 

 
QUESTÃO 28 
 
No que se refere às características e comparação dos analgésicos não esteroidais 
(AINE), relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna. A seguir, marque a sequência 
CORRETA: 
 

1. Ácido Acetilsalicílico 
2. Paracetamol 

(   ) Comparado ao ácido acetilsalicílico, possui ação 
equipotente, porém, em geral, é mais bem 
tolerado. 

3. Ibuprofeno (   ) Inibe permanentemente a COX-1 plaquetária. 
4. Cetorolaco 
5. Celecoxibe 

(...) Analgésico potente, anti-inflamatório fraco. 
Também disponível como preparação ocular. 

 (.  ) Inibidor seletivo da COX-2. 
 (.  ) A overdose acarreta a produção de metabólitos 

tóxicos e necrose hepática. 
 

(A) 4, 2, 5, 3, 1. 
(B) 3, 1, 4, 5, 2. 
(C) 2, 1, 5, 4, 3. 
(D) 5, 4, 1, 2, 3. 
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QUESTÃO 29 
 
A angiotensina II é um importante regulador da função cardiovascular. A capacidade 
de reduzir os níveis de angiotensina II com inibidores da Enzima Conversora da 
Angiotensina II (ECA) representa um importante avanço no tratamento da 
hipertensão. Com base na informação, marque a alternativa CORRETA, que 
representa exemplos de fármacos inibidores da ECA: 

 
(A) Verapamil, Diltiazem, Anlodipina. 
(B) Losartana, Telmisartana, Valsartana. 
(C) Atenolol, Prazosina, Carvedilol, Clonidina. 
(D) Captopril, Enalapril, Lisinopril. 

 
QUESTÃO 30 

 
Com relação aos glicosídeos cardíacos, coloque V para as afirmativas 
VERDADEIRAS e F para as que forem FALSAS e a seguir marque a alternativa que 
corresponda à sequência CORRETA: 

 
(  ) Possuem baixo índice terapêutico, fazendo com que sua toxicidade seja um 

problema clínico comum. 
(  ) A toxicidade é um sério risco em pacientes em uso de antibióticos como a 

tetraciclina e eritromicina. 
(  ) O uso parenteral deve ser priorizado, pois devido à ausência de efeitos 

gastrointestinais, a toxicidade é minimizada. 
(  ) Sua ação inotrópica está diretamente relacionada ao aumento do Ca2+ 

intracelular, que também é a base para as arritmias relacionadas à 
intoxicação. 

(   ) Em alguns pacientes a flora intestinal pode metabolizar a digoxina, reduzindo 
a biodisponibilidade, sendo necessárias doses mais altas que as habituais. 
 

(A) F, V, V, F, V. 
(B) F, F, V, V, F. 
(C) V, V, F, V, V. 
(D) V, V, F, F, F. 
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 
 
 
 

Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 16  

Nº 02  Nº 17  

Nº 03  Nº 18  

Nº 04  Nº 19  

Nº 05  Nº 20  

Nº 06  Nº 21  

Nº 07  Nº 22  

Nº 08  Nº 23  

Nº 09  Nº 24  

Nº 10  Nº 25  

Nº 11  Nº 26  

Nº 12  Nº 27  

Nº 13  Nº 28  

Nº 14  Nº 29  

Nº 15  Nº 30  

 

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município 
e no site <www.fgr.org.br>. 

 
Comissão de Concursos FGR 

concursos@fgr.org.br  

http://www.fgr.org.br/
mailto:concursos@fgr.org.br



