
                                                                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Afrânio – 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 uma hora que antecede 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) 
 
Sinal Fechado (Paulinho da Viola)  
 
Olá, como vai? 
Eu vou indo e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo correndo 
Pegar meu lugar no futuro, e você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 
De um sono tranquilo, quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 
É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 
Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona? 
Precisamos nos ver por aí 
Pra semana, prometo talvez nos vejamos 
Quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Tanta coisa que eu tinha a dizer 
Mas eu sumi na poeira das ruas 
Eu também tenho algo a dizer 
Mas me foge a lembrança 
Por favor, telefone, eu preciso 
Beber alguma coisa, rapidamente 
Pra semana 
O sinal... 
Eu procuro você 
Vai abrir... 
Prometo, não esqueço 
Por favor, não esqueça, por favor 
Adeus... 
Não esqueço 
Adeus.... Adeus.... 
                       (VIOLA, Paulinho da. In: Holanda, 
Chico Buarque de. A arte de Chico Buarque.) 
 
QUESTÃO 1 
 
Marque a alternativa que não está de acordo 
com o que o texto SINAL FECHADO expressa: 
 
a) Há uma evidente relação entre o texto da 
música de Paulinho da Viola e o título desse 
texto. 

b) Pode-se afirmar que o texto contém um 
diálogo entre duas pessoas que se conhecem e 
que estão em veículos. 
c) Percebe-se que as falas dessas pessoas têm 
finalidades diferentes, ou seja, as funções não 
são iguais. 
d) O texto SINAL FECHADO contém apelos, 
tendo em vista que um dos falantes tenta 
exercer influência sobre o comportamento do 
outro. 
e) No todo, o texto é poético, embora não haja 
nele a presença da linguagem figurada ou 
conotativa em alguns versos. 
 
QUESTÃO 2 
 
   “Última sessão antes do recesso.” 
   (Diário de Pernambuco – 26/10/2012) 
 
Só há uma alternativa em que todas as palavras 
devem ser completadas com SS tais quais as que 
estão sublinhadas acima: 
 
a) suce__ão / opre__ão / pre__upor / 
conce__ão 
b) interrup__ão / exposi__ão / ace__o / 
transmi__ão 
c) nece__idade / a__egurar / corre__ão / 
intere__ado 
d) frustra__ão / demi__ão / prome__a / 
atribui__ão 
e) emi__or / exce__ão / a__ociar / repa__e 
 
QUESTÃO 3 
 
   “840 voos diários e um único destino: você.” 
          (Jornal do Commercio – 25/10/2012) 
  
Marque a opção que contém, na sequência, 
palavras acentuadas pelas mesmas regras de 
acentuação gráfica  das palavras assinaladas 
acima. 
 
a) agrária / técnico / órgão. 
b) código / veterinário / índias. 
c) japonês / análise / indício. 
d) presidência / péssima / capítulo. 
e) ambígua / indígenas / responderá. 
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QUESTÃO 4 
  
  “Senhoras e senhores, 
     não percam 
     amanhã  a estreia 
     dos comerciais 
     do novo produto 
     da Brilux.” 
   (Jornal do Commercio – 23/10/2012) 
 
No texto acima, está presente uma das funções 
da linguagem. Assinale a alternativa 
correspondente a essa função: 
 
a) fática. 
b) emotiva ou expressiva. 
c) metalinguística. 
d) apelativa ou conativa. 
e) poética. 
 
QUESTÃO 5 
 
No mesmo texto, a vírgula foi usada depois de 
“Senhoras e senhores,” para separar: 
 
a) o sujeito do predicado. 
b) termos explicativos. 
c) termos deslocados. 
d) o vocativo. 
e) o aposto. 
 
QUESTÃO 6 
 
   “O seu coração é uma casa de portas abertas, 
     Amigo, você é o mais certo nas horas 
incertas.” 

 (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 
 
Sobre o fragmento da letra da música acima, 
marque a alternativa que contém, na sequência, 
as duas figuras de linguagem presentes nele: 
 
a) pleonasmo / metonímia. 
b) metáfora / elipse. 
c) comparação / antítese. 
d) metáfora / antítese. 
e) catacrese / hipérbole. 

 
QUESTÃO 7 
 
     “Como não se viam há algum tempo, logo 
que se encontraram no trânsito, os amigos 
ficaram felizes e puderam conversar um pouco.” 
 
Considerando as palavras sublinhadas no 
fragmento acima, indique a alternativa que 
contém a relação semântica, na sequência, de 
cada uma delas: 
 
a) comparação / condicionalidade / explicação. 
b) causalidade / temporalidade / causalidade. 
c) comparação / adição / conclusão. 
d) finalidade / temporalidade / explicação. 
e) causalidade / temporalidade / adição. 
 
QUESTÃO 8 
    
Só há uma alternativa INCORRETA quanto à 
concordância verbal. Marque-a: 
 
a) Falavam-se de leis que ainda não entraram 
em vigor. 
b) Procuram-se voluntários para a APAE. 
c) Costuma haver motoristas imprudentes. 
d) Os motoristas parecia estarem apressados. 
e) Uns 60% dos motoristas são prudentes. 
 
QUESTÃO 9 
  
  “Todo mundo gosta de carro e precisa dele.” 
 
No fragmento acima, os verbos gostar e precisar 
exigem, no contexto, objetos indiretos, pois são 
verbos transitivos indiretos. Assinale a 
alternativa cujo verbo não apresenta a mesma 
regência dos verbos sublinhados no fragmento 
acima: 
 
a) A mãe perdoou ao motorista irresponsável. 
b) A que espetáculo você assistiu, motorista? 
c) Aspiramos a um trânsito menos violento. 
d) Sempre me lembro do meu amigo motorista.  
e) Queremos aquela paz tão aguardada. 
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QUESTÃO 10 
 
Só há uma alternativa com pontuação CORRETA. 
Assinale-a: 
 
a) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
b) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída. 
c) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída. 
d) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada logo 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
e) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra,   conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Antes de governar Pernambuco, Eduardo 
Campos, um dos nomes de maior ascensão na 
política brasileira desempenhou uma função de 
grande destaque ao lado do então Presidente 
Lula, ocupando o cargo de: 
 
a) Ministro das Relações Exteriores. 
b) Ministro da Integração Nacional. 
c) Ministro da Ciência e Tecnologia. 
d) Ministro da Saúde. 
e) Ministro da Educação. 
 
QUESTÃO 12 
 
O desenvolvimento nos meios de comunicação 
proporcionou a massificação da produção 
cinematográfica e as percepções do público 
enquanto espectadores de arte e consumidores 

de cultura. Nesse contexto, o Brasil tem 
recebido prêmios e elogios, ganhando espaço 
no mercado internacional. O filme dirigido por 
Walter Salles que se destacou neste cenário foi: 
 
a) Rio. 
b) O Palhaço. 
c) Vidas Secas. 
d) Terra em Transe. 
e) Central do Brasil. 
 
QUESTÃO 13 
 
O Brasil irá sediar nos próximos anos dois dos 
maiores eventos esportivo do planeta, a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, 
esses acontecimentos colocam o país em 
evidência no mundo inteiro. Duas organizações 
terão papel crucial nesses acontecimentos, são 
elas: a CBF – Confederação Brasileira de Futebol 
e o COB - Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje 
são presididos, respectivamente, por: 
 
a) João Havelange e José Maria Marin. 
b) Ricardo Teixeira e João Havelange. 
c) José Maria Marin e Ricardo Teixeira. 
d) Ricardo Teixeira e Carlos Arthur Nuzman 
e) José Maria Marin e Carlos Arthur Nuzman. 
 
 
QUESTÃO 14 
 
Os argentinos e os ingleses vêm lutando por 
esse território há bastante tempo, no passado, o 
Reino Unido derrotou a Argentina 
permanecendo como dono do território, mais 
recentemente a presidenta Cristina Kirchner 
decidiu reclamar novamente a soberania do 
território, o novo conflito ganhou espaço nos 
noticiários de todo o mundo, o arquipélago tão 
disputado é conhecido por: 
 
a) Ilhas Malvinas. 
b) Ilhas de Sondas. 
c) Ilhas Maldivas. 
d) Ilhas de Java. 
e) Ilhas Virgens. 
 



 
Prefeitura Municipal de Afrânio/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
Farmacêutico 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 4 de 12 
 

QUESTÃO 15 
 
Recentemente um dos países europeus teve que 
contar com a ajuda de um programa financeiro 
da União Europeia para tentar recuperar da 
situação de crise que se instalou. O país gastou 
bem mais do que podia na última década, 
pedindo empréstimos pesados e deixando sua 
economia refém da crescente dívida. O país 
citado no texto teve que recorrer a empréstimos 
junto ao Banco Central Europeu e ao Fundo 
Monetário Internacional, aumentando sua crise 
interna. A crise descrita refere-se a: 
 
a) Alemanha. 
b) França. 
c) Reino Unido. 
d) Grécia. 
e) Bélgica. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS} e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
dois anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 
de Saúde. 
b) O Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
d) A representação dos usuários nos Conselhos 
de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 
e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  
 
QUESTÃO 17 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
quanto a Organização, Direção e Gestão, 
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) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 
c) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
não é única, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seus respectivos órgãos a 
exemplo de que no âmbito dos Municípios, é 
exercida, pela Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 
d) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
e) As comissões intersetoriais terão a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
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QUESTÃO 18 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - identificar os serviços estaduais e municipais 
de referência nacional para o estabelecimento 
de padrões técnicos de assistência à saúde; 
II - controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; 
III - elaborar o Planejamento Estratégico 
Nacional no âmbito do SUS, em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito 
Federal; 
IV - promover a centralização para as Unidades 
Federadas e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de 
abrangência estadual e municipal. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - coordenar e, em caráter complementar, 
executar ações e serviços de saúde do 
trabalhador; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 

III - elaborar normas para regular as relações 
entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os 
serviços privados contratados de assistência à 
saúde; 
IV - prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, apenas, por 
iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, na promoção, proteção 
e recuperação da saúde. 
b) É permitida a participação direta ou indireta 
de empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, sendo vedado através de 
doações de organismos internacionais ou de 
entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos. 
c) - Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
d) - Aos proprietários, administradores e 
dirigentes de entidades ou serviços contratados 
é permitido exercer cargo de chefia ou função 
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), 
através de Conselhos Deliberativos da Saúde. 
e) - Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), poderão ser exercidas em regime 
de tempo parcial e eventualmente em regime 
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de tempo integral, nos casos de urgência e 
necessidade publica. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
A Farmacocinética pode ser definida como a 
ciência que estuda as substâncias químicas QUE 
interagem com os sistemas biológicos; Ela 
compreende o estudo dos processos de 
absorção, distribuição, biotransformação e 
excreção do medicamento pelo organismo. A 
Seguir, assinale a proposição incorreta. 
 
a) A maioria dos fármacos é absorvida no 
intestino, e poucos fármacos no estômago, os 
fármacos são melhor absorvidos quando 
estiverem em sua forma não ionizada. 
b) O processo de Absorção deve passar por 
alguma barreira dada pela via de administração 
escolhida, que pode ser: cutânea, subcutânea, 
respiratória, oral, retal, muscular. 
c) A administração intravenosa pula a etapa de 
absorção, uma vez que cai direto na circulação; 
Diferentemente da administração intra-arterial 
na qual o medicamento necessita ser absorvido. 
d) A Excreção é o processo que se da quando o 
fármaco ou seus metabólitos são finalmente 
eliminados do organismo por meio de algum 
dos órgãos excretores.  
e) Uma vez na corrente sanguínea o fármaco, 
por suas características de tamanho e peso 
molecular, carga elétrica, pH, solubilidade, 
capacidade de união a proteínas se distribui 
pelos distintos compartimentos corporais. 

 
QUESTÃO 22 
 
Ainda sobre os processos farmacocinéticos, 
analise as proposições abaixo e assinale a 
incorreta. 
 
a) A via de excreção mais usada pelo organismo 
é a via renal, através da urina.  
b) Os fármacos mais apolares tendem a passar 
pelo processo de metabolização, para que se 
tornem mais polares e dessa forma passíveis de 

serem eliminados através da urina, na forma de 
metabólitos. 
c) Já os fármacos que são polares são eliminados 
pela urina sem passar pela metabolização, e 
então o que está sendo eliminado agora é o 
fármaco mesmo e não seus metabólitos. 
d) Os principais órgãos excretores são os 
rins e fígado. Por exemplo, através da bile, mas 
também são importantes a pele, as glândulas 
salivares e lacrimais, ocorre também a excreção 
pelas fezes. 
e) Para que possam penetrar mais facilmente 
através das membranas celulares, os fármacos 
devem possuir baixa lipofilicidade. 

 
QUESTÃO 23 
 
A Farmacodinâmica é o campo 
da farmacologia que estuda os 
efeitos fisiológicos dos fármacos nos 
organismos, seus mecanismos de ação e a 
relação entre concentração do fármaco e efeito. 
Sobre a Farmacodinâmica, classifique as 
proposições e a seguir assinale a alternativa 
correta. 
 
(I) A partir do estudo da farmacodinâmica é 
possível delinear as interações químicas ou 
físicas entre a molécula do fármaco e o alvo 
terapêutico e caracterizar toda a rota de suas 
ações.  
(II) Esse estudo favorece a utilização racional 
do fármaco; serve de base para o 
desenvolvimento de novos agentes terapêuticos 
e proporciona o melhor entendimento da 
regulação bioquímica e fisiológica. 
(III) A maioria dos efeitos farmacológicos 
resulta da interação do fármaco com elementos 
macromoleculares do organismo. Tais 
interações alteram a função do elemento 
pertinente, iniciando assim alterações 
bioquímicas e fisiológicas características da 
resposta ao agente terapêutico. 
(IV) O termo receptor refere-se a qualquer 
componente macromolecular funcional do 
organismo que venha interagir com o agente 
químico e possa ter sua função biológica 
modulada ou alterada. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Intravenosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intra-arterial
http://pt.wikipedia.org/wiki/PH
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rins
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Farmacologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o
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(V) Receptores, são estruturas moleculares 
altamente especializadas que tem afinidade 
para interagir com substâncias endógenas com 
função fisiológica, e que podem também reagir 
com substâncias exógenas, que tenham 
características químicas e estruturais 
comparáveis às substâncias que ocorrem 
naturalmente no organismo. 
 
São verdadeiras as proposições: 
 
a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, IV e V. 
d) II,IV e V. 
e) Todas as proposições são verdadeiras. 

 
QUESTÃO 24 
 
Sobre as drogas agonistas e antagonistas 
Colinérgicas que atuam sobre o sistema nervoso 
autônomo são feitas as proposições a seguir. 
Assinale qual delas esta correta.  
 
a) A Acetilcolina e a Pilocarpina são substâncias 
agonistas Colinérgicas de ação indireta. 
b) A Neostigmina e a Piridostigmina são 
substâncias agonistas Colinérgicas de ação 
direta. 
c) Entre os principais efeitos dos agentes 
Muscarínicos, estão o aumento da frequência 
cardíaca, da pressão arterial e da vasoconstrição 
generalizada. 
d) Atropina tem entre seus principais efeitos o 
estimulo a motilidade do trato gastrointestinal e 
a diminuição da pressão intraocular. 
e) Entre os usos clínicos dos antagonistas 
muscarínicos, podemos destacar: A inalação do 
Ipatrópio para tratamento de Asma e a 
utilização da Atropina e Hioscina injetáveis em 
procedimentos pré-anestésicos para ressecar 
secreções.  

 
QUESTÃO 25 
 
Sobre as drogas agonistas e antagonistas 
Adrenérgicos que atuam sobre o sistema 

nervoso autônomo são feitas as proposições a 
seguir. Assinale qual delas esta correta. 
 
a) São classificados como agonistas 
adrenérgicos: Adrenalina, Noradrenalina e 
Pirenzepina. 
b) As Catecolaminas são substância que 
possuem como característica rápido início de 
ação, breve duração da ação, não são 
administrados por via oral e não ultrapassam a 
barreira hematoencefálica. 
c) Os receptores adrenérgicos Alfa 1 promovem 
vasodilatação, diminuição da resistência 
periférica e da pressão arterial. 
d) Os receptores Alfa 2 promovem estímulo a 
liberação de noradrenalina e insulina. 
e) A Clonidina é utilizada no tratamento de 
broncoespasmos. 
 
QUESTÃO 26 
 
Os Hipnóticos, sedativos e ansiolíticos, são 
drogas que atuam sobre o sistema nervoso 
central. Sobre eles é incorreto dizer que: 
 
a) Em comparação com os barbitúricos os 
benzodiazepínicos costumam ter efeitos mais 
intensos, acarretando em maior potencial de 
dependência, piores síndromes de abstinência e 
maiores riscos durante a intoxicação. 
b) Os sedativos, hipnóticos e ansiolíticos 
costumam ser usados de forma terapêutica 
como anticonvulsivantes, anestésicos, 
relaxantes musculares e auxiliares no 
tratamento da síndrome de abstinência 
alcoólica. 
c) Os efeitos dos sedativos, hipnóticos e 
ansiolíticos se somam aos do álcool (todos 
substâncias depressoras do sistema nervoso 
central), substância com a qual apresentam 
tolerância e dependência cruzadas. O consumo 
concomitante ao consumo de álcool pode 
aumentar significativamente a letalidade da 
droga. 
d) Geralmente os ansiolíticos, hipnóticos e 
sedativos são administrados via oral e absorvido 
pelo trato gastrointestinal.  
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e) Sua ação no sistema nervoso central se dá 
principalmente no sistema gabaérgico, onde se 
ligando a receptores estimulam tal sistema 
aumentando sua ação inibitória da atividade 
neural. 
 
QUESTÃO 27 
 
Ainda sobre os medicamentos que atuam sobre 
o Sistema Nervoso Central, analise as 
proposições abaixo e a seguir assinale a 
alternativa que identifica a sequência correta. 
 
(I) Entre os efeitos agudos do consumo de 
ansiolíticos, sedativos ou hipnóticos estão 
desinibição, euforia, relaxamento, sono, 
incoordenação, prejuízo das capacidades 
cognitivas, desatenção e estupor. Quantidades 
maiores podem levar ao coma, e depressão dos 
sistemas respiratório e cardiovascular podendo 
levar à morte. 
(II) Com o consumo de sedativos, 
ansiolíticos ou hipnóticos podem ocorrer 
episódios de amnésia anterógrada durante a 
intoxicação no qual o indivíduo não é capaz de 
reter novas memórias, o que faz com que ele 
não se lembre do período em que estava 
intoxicado. 
(III) O uso prolongado de ansiolíticos, 
sedativos ou hipnóticos pode levar ao 
desenvolvimento de dependência física, 
acarretando em sintomas de abstinência na 
retirada de tais substâncias.   
(IV) Para evitar os sintomas da abstinência 
quando é o caso, os ansiolíticos, sedativos ou 
hipnóticos podem ser retirados gradualmente.  
(V) Os ansiolíticos, hipnóticos ou sedativos 
podem levar à manifestação de diversos 
transtornos psiquiátricos tanto na intoxicação 
quanto no período crítico de abstinência. Os 
principais transtornos são: delirium (síndrome 
caracterizada por confusão mental e alteração 
da consciência), transtornos de sono (p. ex. 
insônia durante a abstinência ou hipersonia 
durante a intoxicação), transtornos psicóticos, 
de ansiedade, de humor e sexuais. 
 
a) V, V, V, V, V.                            

b) V, F, V, V, F. 
c) V, V, V, F, V. 
d) F, F, V, V, F 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 28 
 
Qual Portaria estabelece a Política Nacional de 
Medicamentos e define as diretrizes, 
prioridades e responsabilidades da Assistência 
Farmacêutica para os gestores federal, estadual 
e municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)? 
 
a) Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro 
de 2006. 
b) Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 
2007. 
c) Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro 
de 2007. 
d) Portaria nº 5991, de 19 de setembro de 1990. 
e) Portaria nº 3.916/MS/GM, de 30 de outubro 
de 1998. 
 
QUESTÃO 29 
 
Sobre algumas definições relacionadas na 
Portaria 344 de 12 de Maio de 1998, todas as 
alternativas abaixo estão corretas, exceto: 
 
a) Preparação Magistral - Medicamento 
preparado mediante manipulação em farmácia, 
a partir de fórmula constante de prescrição 
médica. 
b) Notificação de Receita - Documento 
padronizado destinado à notificação da 
prescrição de medicamentos: a) psicotrópicos 
(cor azul), b) entorpecentes (cor amarela) e c) 
retinóides de uso sistêmico e 
imunossupressores (cor branca). 
c) Entorpecente - Substância que pode 
determinar dependência física ou psíquica 
relacionada, como tal, nas listas aprovadas pela 
Convenção Única sobre Entorpecentes, 
reproduzidas nos anexos deste Regulamento 
Técnico. 
d) Droga - Produto farmacêutico, tecnicamente 
obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 
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e) Substância Proscrita - Substância cujo uso 
está proibido no Brasil. 

 
QUESTÃO 30 
 
Assinale a sequência correta após analisar as 
proposições abaixo com base na Portaria 344/ 
98. 
 
(I) A Acitretina e a Estavudina estão 
relacionadas na Lista C2, como substâncias 
retinóicas.  
(II) As substâncias anabolizantes, Lista C5, 
estão sujeitas a receita de controle especial em 
duas vias.  
(III) A Lista D1 é composta pelas substâncias 
precursoras de entorpecentes e/ou 
psicotrópicos.  
(IV) Alfentanila, Metadona e Alfametadol são 
substâncias entorpecentes sujeitas à notificação 
de receita “A” e fazem parte da Lista A2.  
(V) Bromazepam, Clonazepam e Lefetamina 
são substâncias psicotrópicas sujeitas à 
notificação de receita “B” e fazem parte da Lista 
B1.  
 
a) V, V, V, F, F.                            
b) V, F, F, V, F. 
c) F, V, V, F, V. 
d) F, F, V, V, V 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
QUESTÃO 31 
 
As proposições abaixo, dizem respeito à Portaria 
nº 3916/GM. Com base na mesma, analise as 
proposições abaixo e assinale a alternativa 
correta:  
 
(I) Ela estabelece a Política Nacional de 
Medicamentos. 
(II) A Lei n.º 5.991 de 19 de Setembro de 
1990, já estabelecia em seu artigo 6º, como 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde - 
SUS - a "formulação da política de 
medicamentos (...) de interesse para a saúde 
(...)". 

(III) Define as diretrizes, prioridades e as 
responsabilidades da Assistência Farmacêutica 
para os três entes federados no SUS. 
(IV) Tem entre suas prioridades a revisão 
permanente da RENAME e a Promoção do uso 
Racional de Medicamentos 
(V) Tem como um de seus propósitos, 
garantir o acesso da população àqueles 
considerados essenciais. 
 
a) Todas as proposições são verdadeiras. 
b) As proposições I, II, III e IV são verdadeiras. 
c) Apenas a proposição II é falsa. 
d) Apenas a proposição I e IV são verdadeiras. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
QUESTÃO 32 
 
A Lei 9.787, sancionada em 10 de Fevereiro de 
1999 pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, ficou conhecida como a Lei dos 
Genéricos. As proposições abaixo, dizem 
respeito a essa lei e todas estão corretas, 
exceto: 
 
a) Os Medicamentos genéricos são definidos 
como aqueles que são cópias do produto de 
referência, comercializado pelo nome da 
substância ativa, sem marca comercial, após o 
vencimento da patente. 
b) As aquisições de medicamentos, e as 
prescrições médicas e odontológicas, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão 
obrigatoriamente a Denominação Comum 
Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação 
Comum Internacional (DCI). 
c) Um dos objetivos da Lei, tal como foi editada, 
é a redução de preço dos medicamentos através 
de uma maior concorrência entre os fabricantes 
com o nome genérico, pois esses teriam 
diminuídos assim, seus gastos com a publicidade 
e divulgação do nome de fantasia do remédio. 
d) Os medicamentos genéricos são submetidos 
a testes de bioequivalência e biodisponibilidade 
para demonstrar que são intercambiáveis em 
relação aos medicamentos de referência. 
e) Só o farmacêutico pode indicar a troca de um 
medicamento por outro. Na ausência do 
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farmacêutico, o balconista poderá promover a 
substituição, desde que capacitado previamente 
pelo responsável técnico. Após o retorno ao 
estabelecimento, o farmacêutico precisa 
carimbar e assinar as receitas onde houve a 
substituição realizada pelo balconista. 

 
QUESTÃO 33 
 
Tendo como base o Código de Ética 
Farmacêutica e a Legislação profissional, a 
seguir são feitas algumas afirmações. 
 
(I) Somente aos membros inscritos nos 
Conselhos Regionais de Farmácia será permitido 
o exercício de atividades profissionais 
farmacêuticas no País. 
(II) O poder de punir disciplinarmente os 
Profissionais que incorrerem em erro durante o 
exercício profissional compete, com 
exclusividade, ao Conselho Federal de Farmácia.  
(III) O farmacêutico atuará sempre com o 
maior respeito à vida humana e liberdade de 
consciência nas situações de conflito entre a 
ciência e os direitos fundamentais do homem, 
mantendo o princípio básico de que o homem é 
o sujeito através do qual se expressa a 
totalidade única da pessoa. 
(IV) O Farmacêutico é um profissional de 
Saúde, cumprindo-lhe executar todas as 
atividades inerentes ao âmbito Profissional 
Farmacêutico, de modo a contribuir para 
salvaguarda da saúde pública e, ainda, todas as 
ações de educação dirigidas à comunidade na 
promoção da saúde. 
(V) Os farmacêuticos respondem pelos atos 
que praticarem durante o exercício profissional. 
Já os atos praticados pelos outros profissionais 
do estabelecimento, são atribuídos ao 
responsável legal. 
 
Analisando as proposições acima, assinale a 
alternativa correta: 
  
a) Todas as proposições são verdadeiras. 
b) As proposições I, III e IV são verdadeiras. 
c) Apenas a proposição III esta incorreta. 
d) Apenas a proposição V esta incorreta. 

e) As proposições II e IV estão incorretas. 
 

QUESTÃO 34 
 
São artigos contidos no Código de Ética 
Farmacêutica: 
 
(I) A profissão farmacêutica, em qualquer 
circunstância ou de qualquer forma, deve visar o 
bem estar Humano, em consonância com os 
objetivos comerciais da empresa em que o 
profissional atue.  
(II) Em seu trabalho, o farmacêutico não 
pode se deixar explorar por terceiros, seja com 
objetivo de lucro, seja com finalidade política ou 
religiosa.  
(III) O farmacêutico deve cumprir as 
disposições legais que disciplinam a prática 
profissional no País, sob pena de advertência.  
(IV) O farmacêutico deve manter atualizados, 
seus conhecimentos técnicos e científicos para 
aperfeiçoar, de forma contínua, o desempenho 
de sua atividade profissional.  
 
Analisando as proposições acima, assinale a 
alternativa correta:  
 
a) Todas as proposições são verdadeiras. 
b) As proposições I, II e III são verdadeiras. 
c) As proposições II, III e IV são verdadeiras. 
d) Apenas a proposição I e IV são verdadeiras. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
QUESTÃO 35 
 
As proposições abaixo dizem respeito às formas 
farmacêuticas. Analise as proposições abaixo e 
identifique a sequência correta: 
 
a) As Formas Farmacêuticas podem ser 
administradas por via oral, parenteral, retal, 
vaginal, oftálmica, aérea, auricular e 
percutânea. 
b) As formas sólidas podem ser divididas em 
pós, granulados, comprimidos, drágeas, 
cápsulas, supositórios e óvulos.  
c) As apresentações identificadas como de 
liberação prolongada, são aquelas que possuem 
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tipo de liberação modificada de formas 
farmacêuticas que permitem pelo menos uma 
redução na frequência de dose quando 
comparada com o medicamento apresentado na 
forma de liberação imediata. É obtida por meio 
de um desenho de formulação especial e/ou 
método de fabricação.  
d) Liberação retardada é o tipo de liberação 
modificada de formas farmacêuticas que 
apresenta uma liberação retardada do princípio 
ativo. A liberação retardada é obtida por meio 
de um desenho de formulação especial e/ou 
método de fabricação.  
e) As preparações gastrorresistentes são 
consideradas formas de liberação imediata, pois 
são destinadas a resistir ao fluido gástrico e 
liberar o princípio ativo no fluido intestinal. 

 
QUESTÃO 36 
 
Sobre Farmacotécnica, as preparações 
farmacêuticas e suas formas de elaboração são 
feitas as afirmações a seguir. Identifique a 
proposição incorreta: 
  
a) A Farmacotécnica é a área que estuda o 
desenvolvimento de novos produtos e sua 
relação com o meio biológico, técnicas de 
manipulação, doses, as formas farmacêuticas, as 
interações físicas e químicas entre os princípios 
ativos e entre os princípios ativos e os 
excipientes e veículos. 
b) Medicamentos complexos são o resultado da 
transformação dos produtos naturais em 
preparações farmacêuticas com possibilidade de 
administração. Porém, se esta transformação 
originasse uma substância quimicamente 
definida, designava-se medicamento químico.  
c) Compete à Farmacotécnica estudar a forma 
farmacêutica mais adequada e o melhor meio 
de se conservar os medicamentos, de modo a 
prolongar, na medida do possível, o seu período 
de utilização.  
d) As preparações farmacêuticas são produzidas 
através de procedimentos farmacotécnicos para 
a obtenção do produto manipulado.    
e) Existem três tipos de preparações: magistrais 
(a formulação consta em farmacopéias); 

oficinais (o farmacêutico segue uma fórmula 
prescrita pelo médico) e magistrais semi-
acabada (a fórmula não está completa). 

 
QUESTÃO 37 
 
Sobre os medicamentos classificados como 
diuréticos, são feitas as proposições abaixo. 
Identifique a alternativa incorreta. 
 
a) Juntamente com os betabloqueadores, os 
diuréticos triazídicos foram os fármacos mais 
utilizados no tratamento da hipertensão arterial 
nos últimos 40 anos e permanecem como uma 
das cinco classes de medicamentos anti-
hipertensivos de primeira linha, tanto em 
monoterapia como especialmente em 
associação.  
b) São medicamentos de baixo custo e boa 
tolerabilidade e apresentam efeitos 
potencializadores para os demais anti-
hipertensivos. Possuem eficácia comprovada na 
redução da morbidade e da mortalidade 
relacionadas à doença. 
c) Não obstante a introdução de novos fármacos 
para o tratamento da hipertensão arterial nos 
últimos 25 anos, com diferentes mecanismos 
farmacológicos, os diuréticos devem ser, na 
maioria dos casos, associados ao esquema 
terapêutico. 
d) Considerando que os diuréticos são usados 
cronicamente, por vezes durante toda a vida, é 
importante assinalar as reações adversas 
suscetíveis de ocorrer nessa circunstância, 
sobretudo eletrolíticas e metabólicas.  
e) Os diuréticos tiazídicos aumentam a excreção 
urinária de cálcio. Esse efeito ocorre em 
indivíduos normais e em pacientes com 
hipocalciúria idiopática ou hiperparatireoidismo 
primário. 

 
QUESTÃO 38 
 
Ainda analisando as proposições sobre os 
fármacos diuréticos, e os aspectos relacionados 
ao seu mecanismo de ação, metabolismo e 
forma de excreção, assinale a alternativa 
incorreta. 



 
Prefeitura Municipal de Afrânio/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
Farmacêutico 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 12 de 12 
 

 
a) Os diuréticos são fármacos que atuam no rim, 
aumentando o volume e o grau do fluxo 
urinário. Também promovem a eliminação de 
eletrólitos como o sódio e o cloro, sendo 
utilizados não só no tratamento da hipertensão 
arterial, mas também na insuficiência renal, 
insuficiência cardíaca ou cirrose hepática.  
b) Embora os diuréticos de alça sejam mais 
comumente administrados por via oral, em 
hospitais eles podem ser administrados por via 
parenteral para tratar pacientes em unidades de 
terapia intensiva, que possuem grande excesso 
de líquido corpóreo acumulado. 
c) Há dois tipos de diuréticos: os que atuam 
diretamente nos túbulos renais, modificando a 
sua atividade secretora e absorvente; e aqueles 
que modificam o conteúdo do filtrado 
glomerular, dificultando indiretamente a 
reabsorção da água e sal. 
d) Os diuréticos de alça removem uma grande 
quantidade de sódio dos rins, produzem o 
aumento do fluxo urinário e são mais poderosos 
do que os tiazídicos.  
e) Os Diuréticos tiazídicos aumentam 
moderadamente a eliminação de urina e são os 
únicos diuréticos que também agem como 
vasodilatadores sanguíneos, o que também 
ajuda a diminuir a pressão arterial. 
 
QUESTÃO 39 
 
Sobre a classe terapêutica dos medicamentos 
que produzem analgesia são feitas as 
afirmações abaixo. Analise as proposições 
abaixo e assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Analgésico é um termo coletivo para designar 
qualquer membro do diversificado grupo de 
drogas usadas para aliviar a dor.  
b) As drogas analgésicas incluem os 
antiinflamatórios não-esteróides (AINE), tais 
como os salicilatos, drogas narcóticas como a 
morfina e drogas sintéticas com propriedades 
narcóticas, como o tramadol e o demerol. 
c) Os analgésicos são medicamentos que podem 
causar dependência psicológica, e, embora não 
tenham potencial para desencadear 

dependência física, podem levar à morte, se 
administrados em excesso. 
d) O uso abusivo de analgésicos esta 
diretamente relacionado a ocorrência de efeitos 
colaterais, como hipertensão, gastrite e 
hepatite. 
e) Não é recomendado o uso dessas drogas por 
conta própria, assim como qualquer outro 
medicamento. Outras classes de drogas, que 
normalmente não são consideradas analgésicos, 
são usadas para tratar síndromes de dor 
neuropáticos. Estas incluem antidepressivos 
tricíclicos e anticonvulsantes. 

 
QUESTÃO 40 
 
Ainda sobre as drogas analgésicas, analise as 
proposições abaixo, indicando V para 
verdadeiro e F para falso e a seguir identifique a 
sequencia correta. 
1 - No Brasil, a exposição dos analgésicos em 
gôndolas foi suspensa em 2010 pela Anvisa para 
tentar inibir a compulsividade dos consumidores 
e a automedicação. 
2 - O Paracetamol pode inibir a produção das 
prostaglandinas, que protegem a mucosa 
gástrica e os rins. 
3 - A Aspirina pode causar hepatite 
medicamentosa, considerada nos Estados 
Unidos a principal causa de transplantes de 
fígado. 
4 - Muitos analgésicos contêm altas doses de 
cafeína. Por isso, a sua falta pode causar a 
"cefaleia de retirada" e, assim, é necessário 
acompanhamento médico para a retirada 
dessas drogas. 
5 - São exemplos de analgésicos: Morfina, 
Acetilcolina, Tramadol e Paracetamol. 
 
a) V, F, F, V, F. 
b) V, V, F, F, F. 
c) F, F, F, V, F. 
d) F, V, F, V, F. 
e) V, F, V, V, F. 
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