
                                                                                                 

Prefeitura Municipal de Cabrobó – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

FARMACÊUTICO 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
O casamento dos pequenos burgueses 
 
Ele faz o noivo correto 
E ela faz que quase desmaia. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que a casa caia 
Até que a casa caia. 
 
Ele é o empregado discreto. 
Ela engoma o seu colarinho. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até explodir o ninho 
Até explodir o ninho. 
 
Ele faz o macho irrequieto. 
E ela faz crianças de monte. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até secar a fonte 
Até secar a fonte. 
 
Ele é o funcionário completo. 
E ela aprende a fazer suspiros. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até trocarem tiros 
Até trocarem tiros. 
 
Ele tem um caso secreto. 
Ela diz que não sai dos trilhos. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até casarem os filhos 
Até casarem os filhos. 
 
Ele fala em cianureto. 
E ela sonha com formicida. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que alguém decida 
Até que alguém decida. 
 
Ele tem um velho projeto. 
Ela tem um monte de estrias. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até o fim dos dias 
Até o fim dos dias. 
 
Ele às vezes cede um afeto. 
Ela só se despe no escuro. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até um breve futuro 

Até um breve futuro. 
Ela esquenta a papa do neto. 
E ele quase que faz fortuna. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que a morte os una 
Até que a morte os una 
Até que a morte os una. 

                           BUARQUE, Chico: Ópera do malandro 

 
QUESTÃO 1 
 
Só há um enunciado contrário ao que o texto 
expressa. Assinale-o: 
a) O texto relata a trajetória parcial de um 
casamento entre pequenos burgueses. 
b) No texto, predomina um pensamento 
burguês marcado pelo machismo e pelo 
patriarcado. 
c) O texto é perpassado por clichês, isto é, por 
chavões ou frases feitas. 
d) Há uma insinuação por parte do narrador 
quanto ao fato de a mulher ter um caso secreto 
tanto quanto o homem. 
e) Faz, forma do verbo fazer, sugere, sobretudo 
nos primeiros versos da 1ª estrofe a ideia de 
simulação. 
 
QUESTÃO 2 
 
“Vão viver sob o mesmo teto 
    Até que a casa caia.” 
A expressão assinalada confere ao contexto a 
relação semântica de: 
a) adição  
b) explicação  
c) temporalidade 
d) causalidade 
e) conclusão 
 
QUESTÃO 3 
 
Apenas uma alternativa contém palavras 
grafadas corretamente. Marque-a: 
a) excitável – excipiente – excessão – 
excentricidade 
b) hesitar – êxito – colizão – beneficência 
c) superstição – advinhação – suscitar – 
conversão  
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d) siquer – privilégio – possue – recue 
e) escassez – obsessivo – abscesso – excessivo 
 
QUESTÃO 4 
 
Não se sabe __________ os jovens que estavam 
_________ apaixonados e que estão casados 
_______ vários anos ainda vivem tão 
____________e discutem ___________. 
Marque a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas acima: 
a) PORQUE / BASTANTES / A / MAU / DE MAIS 
b) POR QUE / BASTANTE / HÁ /  MAL / DEMAIS. 
c) PORQUE / BASTANTE / HÁ /  MAL / DEMAIS 
d) POR QUE / BASTANTE / A /  MAL / DE MAIS 
e) POR QUE / BASTANTES / HÁ / MAU / DEMAIS 
 
QUESTÃO 5 
 
Só há uma opção em que todas as palavras 
estão acentuadas corretamente. 
a) altruísmo – ítens – pólen – biológico 
b) ruím – raízes – genocídio – tênue 
c) portáteis – farmacêutico – ônix – hífens 
d) atraí-la - (eles) mantêm – féretro – pônei 
e) rúbrica – baínha – bíceps – êxito. 
 
QUESTÃO 6 
 
Assinale a alternativa em que a pontuação está 
incorreta: 
a) Na natureza, os animais, por necessidade de 
sobrevivência, atacam uns aos outros. 
b) Por necessidade de sobrevivência, os animais, 
na natureza, atacam uns aos outros. 
c) Os animais, na natureza, atacam uns aos 
outros por necessidade de sobrevivência. 
d) Os animais, por necessidade de 
sobrevivência, atacam uns aos outros na 
natureza. 
e) Por necessidade de sobrevivência, os animais, 
atacam uns aos outros, na natureza. 
 
QUESTÃO 7 
 
Identifique a alternativa cuja concordância 
verbal está incorreta. 

a) Vai fazer dez anos que os burgueses se 
casaram. 
b) Exigiram-se documentos originais. 
c) Pode haver novos casamentos de burgueses 
d) Necessita – se de documentos originais. 
e) Deve existir novos surtos da doença. 
 
QUESTÃO 8 
 
Considere estas frases: 
I – Preferiu a vida de casado à vida de solteiro 
II- Informaram o casal que o casamento será 
nulo. 
III- Não desobedeça aos sinais de trânsito. 
IV- Não me esqueci o compromisso firmado 
entre nós. 
V – Há pessoas com quem não simpatizamos. 
Assinale a alternativa que contém os números 
das frases de regência verbal correta: 
a) I - III e V 
b) II e IV 
c) I- IV e V 
d) III – IV e V 
e) II – III e IV 
 
QUESTÃO 9 
 
Indique a alternativa que completa 
adequadamente os espaços das frases a seguir 
quanto à concordância nominal: 
 
Os pequenos burgueses, estando ___________ 
preocupados, organizam eles ________ a festa 
do casamento para a qual convidam 
____________ pessoas.  
Para os não convidados é __________ entrada 
no recinto da festa. 
 
a) MEIOS – MESMO – BASTANTE – PROIBIDA 
b) MEIO – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDO 
c) MEIOS – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDA 
d) MEIO – MESMOS – BASTANTES – PROIBIDO 
e) MEIO – MESMO – BASTANTES – PROIBIDO 
 
QUESTÃO 10 
 
Assinale a alternativa em que o significado do 
radical destacado está incorreto: 
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a) democracia (DEMO) poder                  
b) nevralgial (ALGIA) dor                        
c) ignição (IGNI) luz 

d) bélico (BELI) guerra 
e) cronograma (CRONO) tempo. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
O Brasil comemora, neste ano de 2012, os 100 
anos de duas grandes personalidades artísticas 
do nordeste brasileiro. Em áreas diferentes 
fizeram sucesso e história com o seu trabalho e 
a sua arte. Os artistas são: 
a) Luiz Gonzaga e Jorge Amado 
b) Luiz Gonzaga e Juscelino Kubitschek 
c) Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré 
d) Patativa de Assaré e Cartola 
e) Luiz Gonzaga e Vinícius de Morais 
 
QUESTÃO 12 
 
Analise as assertivas abaixo apresentadas: 
 I- O processo eleitoral norte-americano é 
polarizado entre dois partidos, o Democrata e o 
Republicano. 
II- No processo eleitoral norte-americano o 
presidente da República não é eleito pelo voto 
direto dos cidadãos, mas por meio do chamado 
colégio eleitoral, composto por delegados 
estaduais. São os delegados estaduais que são 
escolhidos pelos eleitores. 
III- O Partido Republicano tem o elefante como 
símbolo e o vermelho como cor. 
 Assinale a (as) alternativa (s) correta(s) 
a) Todas as assertivas estão incorretas 
b) Apenas a III  está correta 
c) Apenas a I está correta 
d) I e II estão corretas  
e) Todas as assertivas estão corretas 
 
QUESTÃO 13 
 
Cientistas encontram a “Partícula de Deus”. 
Manchetes como essa foram anunciadas  nos 
meios de comunicação, fundamentadas no 
anuncio feito pelos físicos do LHC (Grande 

Colisor de Hádrons, na sigla em inglês), o maior 
acelerador de partículas do mundo, no último 
dia 4 de julho. Segundo os cientistas: 
I- A partícula chamada bóson de Higgs foi assim 
batizada em homenagem ao físico que a previu; 
II-O bóson de Higgs é importante porque explica 
como o átomo adquire massa e, assim, compõe 
toda a matéria 
III-O bóson de Higgs é tão pequeno e instável, 
que os cientistas puderam apenas capturar o 
rastro de sua existência. 
http://educaçao.uol.com.br/atualidades/boson-de-higgs-

cientistas-enco...,16/7/2012 

Assinale a alternativa correta: 
a) I, II e III 
b) I e II 
c) I e III 
d) Apenas III 
e) II e III 
 
QUESTÃO 14 
 
Sobre a Primavera árabe é incorreto afirmar: 
a) A Síria, embora passe por graves conflitos 
internos, não é um protagonista da Primavera 
Árabe. 
b) A Primavera Árabe é o nome dado a uma 
onda revolucionária de manifestações e 
protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio 
e Norte da África, provocada pela crise 
econômica e pela falta de democracia. 
c) A derrubada do ditador Hosni Murabak, no 
Egito, foi um evento da Primavera Árabe. 
d) Um dos momentos capitais da Primavera 
Árabe foi a violenta derrubada do poder do 
Coronel Muammar Kadafi, o ditador da Líbia. 
e) No Iêmen, manifestações populares pela 
renúncia de Ali Abdullah Saleh, foram eventos 
da Primavera Árabe. 
 
QUESTÃO 15 
 
Uma onda de protestos contra o sistema 
financeiro internacional se espalhou por vários 
países desde o ano passado. Chamado na 
Europa de “____________” e nos Estados 
Unidos de  “___________”, O movimento é uma 
reação contra, entre outros fatores, os cortes de 
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gastos públicos feitos pelos governos para 
combater a recessão pela qual passa a 
economia ocidental desde 2008. 
Analise o texto e marque a alternativa que 
completa, respectivamente, as lacunas nele 
apresentadas.  
a) Esquecidos,Ocupe wall Street 
b) Indignados, Ocupe wall Street 
c) Indignados, Ocupe Stock Market  
d) Insultados ,Insurrection 
e) Esquecidos, Ocupe BOVESPA  
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta. 
I – Existe hierarquia no Sistema Único de Saúde. 
II – A gestão federal da saúde é realizada pelo 
Ministério da Saúde, sendo que o Governo 
Federal é o principal financiador da rede pública 
de saúde. 
III – 10% das receitas da União devem ser gastas 
com saúde. 
IV – Os Estados devem garantir 15% de suas 
receitas para o financiamento da saúde. 
São verdadeiras as seguintes afirmativas: 
a) I e III; 
b) Apenas a II; 
c) I e IV; 
d) II e IV; 
e) Apenas a III. 
 
QUESTÃO 17 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Todos os estados e municípios devem ter 
conselhos de saúde compostos por 
representantes dos usuários do SUS, dos 
prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde. 
b) O município é o principal responsável pela 
saúde pública de sua população. A partir do 
Pacto pela Saúde, assinado em 2006, o gestor 
municipal passa a assumir imediata ou 
paulatinamente a plenitude da gestão das ações 
e serviços de saúde oferecidos em seu território. 

c) A porta de entrada do sistema de saúde deve 
ser preferencialmente a atenção básica (postos 
de saúde, centros de saúde, unidades de Saúde 
da Família, etc.). 
d) Não há hierarquia entre União, estados e 
municípios, mas há competências para cada um 
desses três gestores do SUS. 
e) Todas as afirmativas são falsas. 
 
QUESTÃO 18 
 
Sobre a responsabilidade do governo municipal 
na área de saúde, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A estratégia adotada no país não reconhece o 
município como o principal responsável pela 
saúde de sua população. 
b) O gestor municipal deve aplicar recursos 
próprios e os repassados pela União e pelo 
estado na área de saúde. 
c) O município formula suas próprias políticas de 
saúde e também é um dos parceiros para a 
aplicação de políticas nacionais e estaduais de 
saúde. 
d) O governo municipal não é o principal 
financiador da rede pública de saúde. 
e) O município coordena e planeja o SUS em 
nível municipal, respeitando a normatização 
federal e o planejamento estadual. 
 
QUESTÃO 19 
 
Considerando o disposto no Título VIII, Capítulo 
II, Seção II, da Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta: 
a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 
universal, igualitário e gratuito, para os que não 
tiverem condições de pagar, às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 
b) São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
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também, por pessoa física ou jurídica de direito 
internacional. 
c) O sistema único de saúde será financiado, 
com recursos do orçamento da previdência 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, além de outras fontes. 
d) Os gestores locais do sistema único de saúde 
poderão admitir agentes comunitários de saúde 
e agentes de combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com a 
natureza e complexidade de suas atribuições e 
requisitos específicos para sua atuação. 
e) Todas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 20 
 
Com base no disposto na Lei Federal nº. 8.080, 
de 19 de setembro de 1980, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Os Municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver, em conjunto, as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
b) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde-SUS, seja diretamente 
ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. 
c) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito regional, subordinadas aos Conselhos 
Estaduais de Saúde, integradas pelos ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
d) Deverão ser criadas comissões permanentes 
de integração entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior. 
e) A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é 
única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida no âmbito 
da União, pelo Ministério da Saúde. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Em relação o que norteia a política de 
medicamentos, assistência e atenção 
farmacêutica, analise as afirmativas: 

I. A adoção da Relação Nacional de 
Medicamentos essenciais é um meio 
fundamental para orientar a padronização, quer 
da prescrição, quer do abastecimento de 
medicamentos seguros e eficazes adequados à 
realidade epidemiológica nacional, 
principalmente no âmbito do SUS, constituindo, 
assim, um mecanismo para a redução dos 
custos dos produtos.  
II. A Atenção Farmacêutica envolve o 
abastecimento de medicamentos em todas e 
em cada uma de suas etapas constitutivas, a 
conservação e controle de qualidade, a 
segurança e a eficácia terapêutica dos 
medicamentos, o acompanhamento e a 
avaliação da utilização, a obtenção e a difusão 
de informação sobre medicamentos e a 
educação permanente dos profissionais de 
saúde, do paciente e da comunidade para 
assegurar o uso racional de medicamentos.  
III. A Assistência Farmacêutica é a interação 
direta do farmacêutico com o usuário, visando a 
uma farmacoterapia racional e a resultados 
definidos e mensuráveis, voltados para a 
melhora da qualidade de vida. É um modelo de 
prática farmacêutica que compreende atitudes, 
valores éticos, comportamentos, habilidades, 
compromissos e co-responsabilidades na 
prevenção de doenças, promoção e recuperação 
da saúde, de forma integrada à equipe de 
saúde. 
IV. A promoção do uso racional de 
medicamentos envolverá, no âmbito do SUS, 
exclusivamente a implementação de Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais. 
Está correto o contido em: 
a) I, II, III e IV 
b) II e III apenas 
c) I e IV apenas 
d) I apenas 
e) II, III e IV apenas 
 
QUESTÃO 22 
 
Quando no exercício da profissão na farmácia 
com manipulação magistral, compete ao 
farmacêutico: 
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a) manipular, dispensar e comercializar 
medicamentos isentos de prescrição, 
independentemente da apresentação da 
prescrição, exceto para produtos cosméticos e 
outros produtos farmacêuticos magistrais, estes 
condicionados obrigatoriamente à apresentação 
da prescrição.  
b) Quando a dose ou posologia dos 
medicamentos prescritos ultrapassar os limites 
farmacológicos, o farmacêutico deve solicitar 
confirmação do profissional prescritor, e na 
ausência de confirmação, deve alterar as doses, 
registrando as alterações realizadas. 
c) É permitido fazer alterações nas prescrições 
de medicamentos à base de substâncias 
incluídas nas listas constantes do Regulamento 
Técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial e nas suas 
atualizações. 
d) Decidir pela manipulação, dispensação e 
comercialização de medicamentos de uso 
contínuo e de outros produtos farmacêuticos 
magistrais, anteriormente aviados, somente 
com a apresentação de nova prescrição.  
e) orientar o usuário quanto ao uso racional de 
medicamento, inclusive quanto à interação com 
outros medicamentos e alimentos, o 
reconhecimento de reações adversas potenciais 
e as condições de conservação, guarda e 
descarte dos produtos.  
 
QUESTÃO 23 
 
No que competem as atividades da assistência 
farmacêutica, é de responsabilidade da farmácia 
hospitalar:  
I. Participar das discussões para seleção e 
aquisição de medicamentos, germicidas e 
correlatos, acatando as decisões das equipes 
médicas quanto à qualidade da terapia 
medicamentosa selecionada; 
II. Dispor do setor de farmacotécnica para 
produção de cosméticos e antissépticos; III. 
Manter membro permanente na comissão de 
suporte nutricional.  
Está correto o contido em: 
a) I, II e III 
b) I apenas 

c) II apenas 
d) III apenas 
e) I e III apenas 
 
QUESTÃO 24 
 
No que dispõe as Boas Práticas de Dispensação 
em Farmácia, tendo como base regulamentos 
técnicos, se faz necessário no armazenamento e 
dispensação de produtos: 
a) A existência de procedimentos escritos 
(rotinas) somente. 
b) O armazenamento dos produtos em 
prateleiras e afastados do piso e da parede. 
c) A exposição à venda somente de produtos 
que possuem registro no órgão competente do 
Ministério da Saúde. 
d) A manutenção de receituário e notificações 
de receita corretamente arquivados. 
e) A retirada da área de venda produtos com 
comprovada irregularidade, bem como produtos 
vencidos e identificá-los como tal. 
 
QUESTÃO 25 
 
Julgue os itens a seguir, a cerca da 
farmacocinética em idosos e crianças: 
a) O declínio de funções fisiológicas no idoso 
traduz-se por alteração em alguns parâmetros 
farmacocinéticos, como diminuição da 
superfície de absorção, aumento do Ph gástrico 
e alterações de motilidade do TGI. 
b) Na absorção, a redução da motilidade 
gastrointestinal aumenta a taxa de absorção de 
fármacos, porém afeta também a extensão de 
sua absorção. 
c) Na distribuição, o deslocamento de um 
fármaco por outro, de seus sítios de ligação às 
proteínas plasmáticas, provoca uma redução na 
concentração circulante do fármaco não ligado, 
com consequente potencial de efeito diminuído 
do fármaco deslocado e redução da sua 
biodisponibilidade. 
d) Ácidos orgânicos fracos, como penicilinas e 
cefalosporinas, são excretados mais 
abundantemente pelos rins de recém-nascidos. 
e) Uma droga não influi na velocidade e/ou na 
magnitude de absorção de outra droga.  
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QUESTÃO 26 
 
Com relação à farmacologia do SNC é correto 
afirmar: 
I. Na epilepsia o seu tratamento deve ser 
iniciado com um único fármaco, pois a 
monoterapia reduz riscos de toxicidade e 
elimina problemas de interação farmacológica. 
II. Medicamentos antipsicóticos, principalmente 
os mais sedativos, são indicados em quase todos 
os episódios psicóticos agudos. 
III. A maioria dos agentes neurofarmacológicos 
age primariamente no neurônio, que é a 
unidade funcional do SNC. 
IV. Os neurônios só sintetizam e armazenam e 
liberaram um neurotransmissor de vez.  
É correto: 
a) I, II e IV 
b) I, II e III 
c) II e III 
d) I e II 
e) III apenas 
 
QUESTÃO 27 
 
A respeito da farmacologia do sistema 
gastrointestinal, julgue os itens a seguir: 
I. Bloqueadores da bomba de prótons são 
fármacos eficazes pra o tratamento dos 
sintomas, a cura da esofagite e a prevenção da 
recorrência da doença por refluxo 
gastresofágico. 
II. A domperidona facilita o esvaziamento 
gástrico por diminuição da peristalse gástrica e 
esofagiana e diminuição da pressão do esfíncter 
esofagiano. 
III. Ondansetrona interage com receptores 
serotoninérgicos, bloqueando a 
neurotransmissão de sinais ao centro. 
IV. A Metoclopramida por não possuir ação 
dopaminérgica, é um antiemético que não está 
associado ao desenvolvimento de reações 
extrapiramidais. 
É correto: 
a) II e III apenas 
b) I, II e IV 
c) I e II apenas 
d) I, II e III 

e) Todas estão corretas 
 
QUESTÃO 28 
 
Julgue os itens a seguir, em relação ao SNC: 
a) A carbamazepina (Tegretol) é o mais utilizado, 
em crises tônico-clônicas generalizadas e tipos 
mistos de crises. Também alivia a dor no 
tratamento das neuralgias do trigêmio. 
b) Um agente farmacológico também pode 
causar uma diminuição na resposta, em 
consequência de: aumento da síntese do 
transmissor; diminuição do metabolismo do 
transmissor; Promoção de uma captação 
neuronal diminuída e liberação do acesso do 
transmissor ao seu receptor. 
c) A Dopamina é o neurônio envolvido na 
regulação da temperatura e no controle 
hipotalâmico da liberação de hormônios 
hipofisários. 
d) Benzodiazepínicos, barbitúricos, álcool e 
anestésicos gerais dificultam a transmissão do 
GABA por interagir com o complexo 
macromolecular. 
e) Os agonistas do GABA e os antagonistas 
apresentam propriedades antiepiléticas. 
 
QUESTÃO 29 
 
Com relação à farmacologia da dor, julgue os 
itens subsequentes: 
a) Naloxona é um analgésico opióide eficaz no 
controle da dor associada o câncer. 
b) Na profilaxia da enxaqueca os antidepressivos 
tricíclicos e anticonvulsivantes não apresentam 
eficácia comprovada e tem provocado muitas 
reações adversas quando usados nestas 
situações. 
c) Qualquer individuo quando submetido 
cronicamente ao tratamento da dor com 
analgésicos opióide não desenvolve tolerância e 
dependência física aos fármacos. 
d) Os opióides são depressores do Sistema 
Nervoso Central, causam sono, diminuição dos 
batimentos cardíacos e da pressão arterial, 
deprimem os centros respiratórios podendo 
levar até a parada cardíaca.  
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e) Amitriptilina é o antidepressivo mais 
estudado quanto a efeitos preventivos, dentre 
outros representantes, causa mais sedação. 
Seus principais efeitos adversos se devem à 
ação atropínica. Já o Propranolol é o inibidor de 
ECA com eficácia mais bem documentada. Seus 
efeitos adversos são principalmente 
cardiovasculares e neuropsicológicos. 
 
QUESTÃO 30 
 
Acerca da farmacologia dos medicamentos 
utilizados no tratamento das doenças 
infecciosas e parasitárias, julgue os itens a 
seguir: 
I. Ganciclovir é indicado para tratamento e 
profilaxia de infecções causadas por 
citomegalovírus em pacientes 
imunocomprometidos, como portadores de HIV 
e pacientes transplantados. 
II. O diclofenaco e ibuprofeno, assim como 
outras drogas são utilizados no tratamento de 
pacientes com dengue. 
III. O tiabendazol é eficaz em grande número de 
helmintíases e tem mínimos efeitos adversos, 
pois praticamente não é absorvido. 
IV. Na terapia com medicamentos 
antirretrovirais, estão à máxima e mais longa 
supressão possível da viremia, restauração e a 
preservação da função imune, a melhora da 
qualidade de vida e a redução de morbidade e 
mortalidade relacionadas o HIV. 
Estão corretas: 
a) I, II e III 
b) I e IV 
c) III e IV 
d) II, III e IV 
e) Apenas a IV 
 
QUESTÃO 31 
 
Em relação ao sistema Cardiovascular, 
afirmamos que: 
I. Colesteramina é um fármaco que diminui a 
absorção de sais biliares e, consequentemente, 
do colesterol. 

II. O acumulo de bradicinina, pelos usuários de 
inibidores da enzima conversora de 
angiotensina, tem como efeito principal a tosse. 
III. A Amiodarona é utilizada no tratamento da 
taquicardia associada à síndrome de Wolff-
Parkinson-White (causada por uma 
anormalidade anatômica da via de condução, 
que pode efetivamente determinar um curto-
circuito do nodo atrioventricular). 
IV. O Verapamil interage com os analgésicos, 
antiinflamatórios não-esteróides (AINE), 
estrogênios e drogas simpaticomiméticas; 
reduzindo os efeitos anti-hipertensivos do 
verapamil, inibindo a síntese renal de 
prostaglandinas ou por retenção de líquidos 
induzida pelos estrogênios. 
V. Os principiais mecanismos de ação dos 
glicosídeos cardíacos consistem em aumento da 
atividade vagal e inibição da bomba de Na+/K+ 
ATPase. A Inibição da bomba Na+/K+ ATPase 
provoca aumento da concentração intracelular 
de sódio, e, consequentemente, de cálcio 
intracelular, devido à troca do sódio com o 
cálcio, aumentando a contração cardíaca. 
É correto afirmar: 
a) Todas as afirmativas estão corretas 
b) Somente a I, II e V 
c) II, III e IV 
d) I, III, IV e IV 
e) II e IV 
 
QUESTÃO 32 
 
Em relação ao uso de antibióticos, nos diversos 
tratamentos das infecções, julgue os itens a 
seguir: 
a) As penicilinas agem pela inibição da síntese 
da parede celular bacteriana, através de 
ligações com enzimas bacterianas especificas 
(proteínas fixadoras de penicilinas), e também 
estimulam a produção de autolisinas 
bacterianas.  
b) O efeito colateral mais importante do 
Cloranfenicol é sobre a medula espinhal e não 
afeta o sistema hematopoiético, não havendo 
nenhum comprometimento aos pacientes já 
comprometidos. 
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c) As penicilinas e cefalosporinas, em sua 
maioria, são mais ativas sobre Gram positivos, 
pois existem diferenças químicas significativas 
na composição química da parede celular destes 
germes.  
d) Não se tem necessidade da realização de uma 
criteriosa e minuciosa pesquisa de alérgico, pois 
penicilinas e cefalosporinas não desenvolvem 
nenhum tipo de reação, por serem já 
conhecidos e usados em larga escala.  
e) Todos os aminoglicosídeos agem por 
mecanismos de ação diferente, exercendo seu 
efeito bacteriostático ao se ligarem ao 
ribossomo bacteriano. 
 
QUESTÃO 33 
 
A farmacocinética estuda quantitativamente a 
cronologia dos processos metabólicos da 
absorção, distribuição, biotransformação e 
eliminação das drogas. Desta forma é correto 
afirmar: 
a) Na cinética de primeira ordem, a velocidade 
com que uma droga sai de um compartimento 
do organismo é proporcional (ou inversamente 
proporcional) a sua concentração. 
b) A concentração plasmática constante média é 
inversamente proporcional à meia vida da droga 
e diretamente proporcional ao peso corpóreo. 
c) A absorção, distribuição, metabolismo e a 
excreção de um fármaco independe do seu 
transporte através das membranas celulares. 
d) Biodisponibilidade é o aspecto no qual 
comparamos a bioequivalência de dois 
medicamentos, isto é, como ambos se 
comportam no organismo para exercer sua ação 
terapêutica. 
e) Na biotransformação as fases envolvidas são 
a fase I, onde ocorre a conjugação da droga e a 
fase II que envolve hidrolise, oxidação e 
redução. 
 
QUESTÃO 34 
 
Para que uma reação enzimática se realize são 
necessários a enzima e o substrato, o substrato 
(droga) é a substancia sobre a qual a enzima 
age. Marque V ou F, nas questões que seguem: 

(   ) A haloenzima (enzima completa) é formada 
de duas frações, a apoenzima (fração protéica) e 
coenzima (fração aproteíca). 
(   )  Quando a natureza da coenzima é muito 
simples, como no caso dos íons recebe o nome 
de ativador ou cofator. 
( ) Exemplos genéricos de apoenzima 
metabolizadoras de drogas: flavoproteína, 
citocromo, hidrolase, amidase e transferase. 
( ) Enzimas são catalisadores de natureza 
protéica, elaboradas pelos seres vivos, que 
participam das complexas reações vitais. 
(    ) O sistema redox é geralmente o responsável 
pela redução realizadas nos lisossomos, porém 
reações não microssomais podem não ser 
realizadas por enzimas que não promovem 
oxidação de substancias estranhas ao 
organismo. 
É correto afirmar: 
(    ) VVFFV 
(    ) FVFFV 
(    )VVVVF 
(    ) VFVVF 
(    ) VVFVV 
 
QUESTÃO 35 
 
Sobre interações farmacológicas é correto 
afirmar: 
a) O conceito de interação medicamentosa não 
é recente, pois termos como antídoto, 
potencialização, adição, somação e 
antagonismo eram empregados para justificar 
interações entre fármacos, mesmo quando 
utilizados de maneira empírica. 
b) Devido às informações acerca das 
combinações protéicas que se processam no 
plasma, assim como o conhecimento da 
enzimologia metabólica, o verificou-se que as 
interações medicamentosas não têm respaldo 
científico, nem importância prática. 
c) Interação farmacodinâmica é quando um 
fármaco é físico ou quimicamente incompatível 
com outro. 
d) Estados patológicos não modificam suas 
respostas em relação às drogas. Ausência ou 
deficiência de determinados sistemas 



 
Prefeitura Municipal de Cabrobó/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
FARMACÊUTICO 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 10 de 11 
 

enzimáticos específicos também não 
influenciam na resposta aos medicamentos.  
e) O Warfarin, por exemplo, que exibe 
diminuída  ligação protéica, não tem interação 
com a fenilbutazona, o que não provoca 
nenhuma reação grave, pela fração livre do 
anticoagulante está diminuído. 
 
QUESTÃO 36 
 
Em relação o que norteia a política de 
medicamentos, assistência e atenção 
farmacêutica, analise as afirmativas: 
 
I. A adoção da Relação Nacional de 
Medicamentos essenciais é um meio 
fundamental para orientar a padronização, quer 
da prescrição, quer do abastecimento de 
medicamentos seguros e eficazes adequados à 
realidade epidemiológica nacional, 
principalmente no âmbito do SUS, constituindo, 
assim, um mecanismo para a redução dos 
custos dos produtos.  
II. A Atenção Farmacêutica envolve o 
abastecimento de medicamentos em todas e 
em cada uma de suas etapas constitutivas, a 
conservação e controle de qualidade, a 
segurança e a eficácia terapêutica dos 
medicamentos, o acompanhamento e a 
avaliação da utilização, a obtenção e a difusão 
de informação sobre medicamentos e a 
educação permanente dos profissionais de 
saúde, do paciente e da comunidade para 
assegurar o uso racional de medicamentos.  
III. A Assistência Farmacêutica é a interação 
direta do farmacêutico com o usuário, visando a 
uma farmacoterapia racional e a resultados 
definidos e mensuráveis, voltados para a 
melhora da qualidade de vida. É um modelo de 
prática farmacêutica que compreende atitudes, 
valores éticos, comportamentos, habilidades, 
compromissos e co-responsabilidades na 
prevenção de doenças, promoção e recuperação 
da saúde, de forma integrada à equipe de 
saúde. 
 IV. A promoção do uso racional de 
medicamentos envolverá, no âmbito do SUS, 

exclusivamente a implementação de Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais. 
Está correto o contido em: 
a) I, II, III e IV 
b) II e III apenas 
c) I e Iv apenas 
d) I apenas 
e) II, III e IV apenas 
 
QUESTÃO 37 
 
É permitido ao farmacêutico: 
a) Participar de qualquer tipo de experiência em 
ser humano, com fins bélicos, raciais ou 
eugênicos, pesquisa clínica ou em que se 
constate desrespeito a algum direito inalienável 
do ser humano; 
b) Praticar ato profissional que cause dano 
físico, moral ou psicológico ao usuário do 
serviço, que possa ser caracterizado como 
imperícia, negligência ou imprudência; 
c) Deixar de prestar assistência técnica efetiva 
ao estabelecimento com o qual mantém vínculo 
profissional, ou permitir a utilização do seu 
nome por qualquer estabelecimento ou 
instituição onde não exerça pessoal e 
efetivamente sua função; 
d) Fornecer meio, instrumento, substância ou 
conhecimento para induzir a prática (ou dela 
participar) de eutanásia, de tortura, de 
toxicomania ou de qualquer outra forma de 
procedimento degradante, desumano ou cruel 
em relação ao ser humano; 
e) Prestar orientação farmacêutica, no intuito 
de dispor ao paciente maior conhecimento 
sobre a sua patologia, frente aos medicamentos 
em uso e quais as possíveis interações que 
podem desencadear. 
 
QUESTÃO 38 
 
Em relação aos diuréticos é correto afirmar: 
I. Os diuréticos poupadores de potássio são 
usualmente empregados em combinações 
terapêuticas, visando atenuar o efeito 
hipocalêmico de outros diuréticos, que tem sido 
implicado em arritmias e morte súbita. 
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II. Os diuréticos de ação prolongada e de 
eficácia média, em particular os tiazídicos e 
variantes heterocíclicos mencionados, têm sido 
preferencialmente utilizados no tratamento da 
hipertensão arterial, tendo como características 
gerais a fácil absorção oral, a excreção renal e a 
ligação protéica no plasma. 
III. Os diuréticos de alça, de alta eficácia, de 
meia-vida mais curta, são utilizados em formas 
mais graves de hipertensão, especialmente na 
presença de insuficiência renal ou insuficiência 
cardíaca, ou em hipertensão arterial, ou em 
hipertensão refratária, quando houver 
necessidade de natriurese mais efetiva. 
IV. A hidroclorotiazida é um diurético utilizado 
como escolha na gravidez, pelos seus baixos 
riscos de toxicidade e por não atravessar a 
barreira placentária, não trazendo nenhum risco 
ao bebe, pacientes renais tem respondido muito 
bem ao tratamento pela sua eficácia aos 
mesmos. 
V. Ao administrar curarizantes em pacientes em 
uso com furosemida podem ocorrer sintomas 
relacionados à hiponatremia e hipopotassemia, 
hipotensão arterial, hiperuricemia, elevação de 
glicemia, surdez transitória. 
São corretas: 
a) I, II, III e V 
b) II, III, IV e V 
c) Apenas IV e V 
d) Apenas I, II e V 
e) Todas as alternativas 
 
QUESTÃO 39 
 
Complete Verdadeiro ou falso, para as questões 
que se seguem: 
( ) No sistema simpático, a noradrenalina, 
portanto, é o neurotransmissor dos impulsos 
nervosos dos nervos autonômicos pós-
ganglionares para os órgãos efetuadores. 
(  ) O efeito de um fármaco agonista adrenérgico 
administrado em determinado tipo de célula 
efetora depende da seletividade desta droga 
pelos receptores, assim como, das 
características de resposta das células efetoras, 
e, do tipo predominante de receptor 
adrenérgico encontrado nas células. 

(  )  As catecolaminas possuem ação diminuida, 
entretanto, a duração é lenta, e, devem ser 
administradas por via oral devido serem 
metabolizadas pelas enzimas COMT e MAO 
presentes no trato intestinal. 
(  ) Isoproterenol é uma catecolamina sintética 
que inibe predominantemente os receptores 
adrenérgicos beta 1 e beta 2. É bastante 
utilizado no tratamento da asma, pelos seus 
reduzidos efeitos adversos. 
(  ) A dopamina é fármaco de escolha para o 
tratamento do choque, tem sido também usada 
no tratamento da insuficiência cardíaca 
congestiva. 
É correto afirmar: 
a) VVFFV 
b) VFFVV 
c) FFVVF 
d) VFVFV 
e) VVFVV 
 
QUESTÃO 40 
 
É correto afirmar: 
a) As anfetaminas têm sido recomendadas no 
tratamento de crianças com síndrome de 
atenção deficiente, obesidade grave, e, 
narcolepsia (distúrbio com incontrolável desejo 
de dormir, também denominada de hipersonia, 
sendo o metilfenidato mais recomendado no 
tratamento sob rigorosa indicação médica).  
b) Agentes anticolinérgicos (neostigmina, 
piridostigmina e edrofônio) não são utilizados 
como antídotos, por agonizarem bloqueadores 
não despolarizantes. 
c) A succinilcolina atua de forma semelhante á 
acetilcolina, sendo inativada pela colinesterase. 
Seu uso ocorre em casos em que não há 
necessidade de relaxamento muscular de curto 
prazo e sim a prazo mais duradouro. 
d) O Carbonato de lítio administrado junto com 
cabarmazepina diminui o risco de toxicidade 
neurológica 
e) O diazepam não tem indicação no tratamento 
agudo do estado epiléptico e o clorazepato é 
indicado como fármaco principal no tratamento 
de crises parciais 
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