
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação   
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/11/2012, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA de 17/09/2012. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou    
a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2012 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

FARMACÊUTICO 






 

 

 

  

PARTE I – FARMACÊUTICO 
 
01 - Marque o antriretroviral pertencente ao grupo dos 
inibidores de protease: 

A) Zidovudina 
B) Tipranavir 
C) Didanosina 
D) Lamivudina 
E) Abacavir 

 
02 - As seguintes condutas na terapia antiretroviral são 
inaceitáveis, exceto: 

A) Início da terapia em pacientes assintomáticos e 
com CD4 de 500 células. 

B) Monoterapia 
C) Efavirenz na gestação 
D) Saquinavir sem associar com ritonavir 
E) Qualquer dupla terapia inicial 

 
03 - Toxicidade metabólica da estavudina, considerada um 
fator importante para o abandono do tratamento: 

A) nefrotoxicidade 
B) Osteoporose 
C) Diarréia 
D) Anemia 
E) Lipodistrofia 

 
04 - Consistem em objetivos da terapia antiretroviral, 
exceto: 

A) Melhorar a qualidade de vida 
B) Diminuir o risco da transmissão vertical 
C) Impedir a transmissão por via sexual 
D) Suprimir a replicação viral 
E) Preservar e restaurar a imunidade 

 
05 - Fármaco utilizado no tratamento de pessoas infectadas 
pela “super bactéria”(KPC): 

A) Ampicilina +sulbactam 
B) Linesolida 
C) Moxifloxacino 
D) Tigeciclina 
E) Meropenem 

 
06 - Marque a alternativa que corresponde a cefalosporinas 
de 1ª, 2ª e 3ª gerações respectivamente: 

A) Cefalotina, ceftazidima, ceftriaxona 
B) Cefpodoxima, cefuroxima, ceftriaxona 
C) Cefepima, ceftazidima, cefixima 
D) Cefazolina, cefaclor, cefepima 
E) Não temos alternativa correta  

 
07 - Antimicrobiano de preconizado pelo ministério da 
saúde como de escolha para profilaxia de cirurgias limpas: 

A) Cefazolina 
B) Benzilpenicilinabenzatina 
C) Gentamicina 
D) Cefalotina 
E) Ertapenem 

 
 
 
 
 

08 - Assinale a alternativa correta: Principal efeito 
colateral dos medicamentos citados abaixo: 

A) Nefrotoxicidade pelas tetraciclinas  
B) Hepatoxicidade pelas penicilinas 
C) Neurotoxicidade pelas tetraciclinas  
D) Cardiotoxicidade pelo paracetamol  
E) Aplasia medular pela zidovudina  

 
09 - Marque a alternativa onde o uso do fentanil não está 
indicado: 

A) Anestesia geral 
B) Dependência química 
C) Sedação em UTI 
D) Endoscopia 
E) Coadjuvante de anestesia local 

 
10 - Profissional de nível superior que não pertence a 
equipe multiprofissional de nutrição parenteral: 

A) Farmacêutico 
B) Médico 
C) Enfermeiro 
D) Nutricionista 
E) Todos pertencem a equipe  

 
11 - Competência do farmacêutico numa equipe de 
nutrição parenteral, exceto: 

A) Avaliação farmacêutica 
B) Manipulação 
C) Controle de qualidade 
D) Conservação e transporte 
E) Todas as alternativas estão corretas  

 
12 - As técnicas de manipulação de nutrição parenteral 
devem ser pré-estabelecidas de modo que assegurem 
características importantes para a nutrição. Marque a 
alternativa correta: 

I. Compatibilidade físico-química e Esterilidade 
II. Apirogenicidade e Ausência de partículas 

III. Compatibilidade físico-química e 
Apirogenicidade 

A) Todas as características são importantes na 
manipulação  

B) Somente as características da afirmativa I 
C) Somente as características da afirmativa II 
D) Somente as características da afirmativa III 
E) Somente as características das afirmativas II e III 

 
13 - Marque a alternativa que trata das orientações sobre 
insulina ao paciente . 
I. A insulina deve ser estocada refrigerada na parte 

inferior da geladeira, ou seja no congelador 
II. 1 mL da solução contém 100 Ui de insulina 

III. A insulina deve ser aplicada pela via subcutânea, 
formando um ângulo de 90° da superfície 

IV. A insulina de uso diário pode ser mantida em 
temperatura ambiente, evitando a exposição direta a 
luz solar 
A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente a afirmativa III está correta 
D) Somente as afirmativas II, III e IV está correta 
E) Somente as afirmativas I, II e IV está correta 

 






 

 

 

  

14 - Marque a alternativa que não corresponde a uma 
complicação decorrente de insulinoterapia: 

A) Hipoglicemia 
B) Alergia local ou sistêmica 
C) Lipodistrofia 
D) Infecção nos locais da aplicação 
E) Insuficiência renal  

 
15 - A sinvastatina que tem propriedade de interferir no 
metabolismo do colesterol, também pode apresentar 
propriedade: 

A) Anticoagulante 
B) Coagulante 
C) Protetor direto cardíaco 
D) Protetor direto neurológico 
E) Todas as alternativas estão corretas  

 
16 - Tratamento de escolha para tuberculose em gestantes 

I. Isoniazida e etambutol 
II. Isoniazida+rifampicina 

III. Isoniazida+rifampicina e pirazinamida 
A) Somente a afirmativa II está correta 
B) Somente a afirmativa III está correta 
C) Somente a afirmativa I está correta 
D) O melhor tratamento é a estreptomicina  
E) Não existe tratamento para gestante pelo alto risco 

de teratogenicidade  
 

17 - São medicamentos analgésicos considerados 
morfínicos fortes, exceto: 

A) C e D estão corretas  
B) morfina 
C) heroína  
D) loperamida  
E) tramadol 

 
18 - O diazepam pode ser utilizado como relaxante 
muscular porque interage com o neurotransmissor: 

A) Dopamina 
B) GABA  
C) Glutamato 
D) Serotonina 
E) Histamina 

 
19 - Qual dos medicamentos abaixo relacionados, se for 
utilizado com um benzodiazepínico, não pode causar 
depressão respiratória: 

A) Morfina 
B) Fentanil 
C) Prometazina 
D) Fenobarbital 
E) Flumazenil 

 
20 - Qual dos benzodiazepínicos abaixo relacionados é 
mais recomendado como ansiolítico: 

A) Diazepan 
B) Fentanila  
C) Alprazolan 
D) Midazolan 
E) Flumazenil 

 
 

21 - Pode ser utilizado como antagonista dos efeitos dos 
barbitúricos: 

A) Flumazenil 
B) Naloxona 
C) Carvão ativado 
D) Nitrazepan 
E) Acetilcisteína 

 
22 - Na seleção do elenco de medicamentos para farmácia 
básica, vários fatores devem ser levados em consideração, 
exceto: 
I. Perfil nosológico da população e o fármaco deve fazer 

parte da RENAME 
II. O fármaco está escrito de acordo com a denominação 

comum brasileira 
III. O fármaco está devidamente registrado na ANVISA 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente a afirmativa III está correta 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
E) Todas as afirmativas devem ser levadas em 

consideração  
 

23 - Prioridade da política nacional de medicamentos: 
I. Revisão permanente da RENAME a cada 3 anos  

II. Promoção do uso racional de medicamentos 
III. Organização das atividades de vigilância sanitária de 

medicamentos 
A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente a afirmativa III está correta 
D) Somente as afirmativas II e III estão corretas 
E) Somente as afirmativa I e II estão  corretas 

 
24 - O cortisol é conhecido como hormônio do estresse: 
I. Porque o cortisol estimula a produção da adrenalina 

II. Porque o cortisol estimula a síntese da enzima fenil 
etanolamina-n-metil transferase que estimula a produção 
de epinefrina  

III. Porque fenil etanolamina-n-metil transferase estimula a 
produção de dopamina e consequentemente de epinefrina  
A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente as afirmativas II e III estão corretas  
C) Somente a afirmativa II está correta  
D) Somente a afirmativa III está correta  
E) Somente as afirmativa I e II estão corretas  

 
25 - Na preparação de álcool a 70%, o farmacêutico deverá 
utilizar para determinar a verdadeira concentração alcoólica 
da matéria prima a: 

A) Formula de Grimald 
B) Formula de Boyle 
C) Formula de Lavoisier  
D) Formula de Francorver  
E) Formula de Dalton  

 
26 - Se for solicitado a um farmacêutico preparar meio litro 
de álcool a 70% a partir de meio litro que esta a 10%. Quanto 
será que ele ira necessitar desse meio litro de álcool ? 

A) 325 ml 
B) 327 ml 
C) 328 ml 
D) 334 ml  
E) Não temos alternativa correta  






 

 

 

  

27 - Para se ter um uso racional de antimicrobianos o 
isolamento do agente etiológico pode ser dispensado, 
como rotina, para os agentes com susceptibilidade 
previsível: 
I. Sífilis e erisipela, 

II. pneumonia comunitária sem sepse; 
III. furunculose de repetição em pacientes de alto risco 

para estafilococos resistentes á oxacilina (com história 
de uso de drogas endovenosas, hospitalização ou 
regime de paciente-dia até um ano antes, e uso 
prolongado de antimicrobianos). 

A) Somente a afirmativa I está correta  
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente a afirmativa III está correta 
D) Somente as afirmativas II e III estão corretas 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

 
28 - Nem toda infecção bacteriana necessita de terapêutica 
antimicrobiana. Com base nesta afirmativa não devemos 
tratar: 

A) todas as alternativas não necessitam de tratamento 
com antimicrobiano  

B) abcessos de parede 
C) úlceras cutãneas crônicas 
D) bacteriúria assintomática, com exceção de 

grávidas e antes de imunodepressão aguda tais 
como pulsoterapia e quimioterapia antileucêmica 

E) febre relacionada a cateter venoso profundo de 
curta permanência, sem sepse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se ao texto seguinte: 
 
 Estou com saudade de ficar bom. Escrever é 
consequência natural. 

(Jorge Amado, na Folha de São Paulo, 22/10/96) 
 
29- Das afirmações seguintes: 
I- É possível afirmar que o autor, na verdade, tem saudade 
de “escrever”. 
II- De acordo com o texto o autor está doente porque não 
escreve. 
III- Segundo o autor, “escrever” é consequência de voltar a 
trabalhar. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
As questões de 30 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Marx disse que Deus é o ópio do povo. Já 
sabemos que não entendia nem de Deus nem de ópio. Deus 
é uma experiência de fé. Impossível defini-lo. 

(Paulo Coelho, em O Globo, 25/2/96) 
 
30- Das afirmações seguintes: 
I- Segundo o autor, Marx falou a respeito de algo sobre o 
qual não tinha conhecido. 
II- Infere-se do texto que Deus deve ser admirado e 
conceituado. 
III- Considerando o período inicial do texto, para Marx 
Deus exclui do povo a condição de raciocinar. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Estão corretos apenas os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31- O primeiro período do texto apresenta uma figura de 
linguagem denominada: 

A) hipérbole 
B) prosopopeia 
C) pleonasmo 
D) metáfora 
E) catacrese 

 
32- O vocábulo que poderia ter sido grafado no texto com 
letra maiúscula é: 

A) lo 
B) ópio 
C) povo 
D) experiência 
E) fé 

 
  
 
 
 
 
 






 

 

 

  

A questão 33 refere-se a tira seguinte: 

 
 
33- Todas as afirmações são verdadeiras com relação a 
tira, exceto: 

A) O enunciado “Impulsos telefônicos” pode ser 
chamado de frase. 

B) O enunciado “Doutor: sou viciado em internet” 
pode ser considerado um período simples. 

C) A função sintática de “seres humanos” (2º 
quadrinho) é aposto. 

D) O enunciado “Impulsos telefônicos” constitui uma 
oração. 

E) “Sou viciado em internet” apresenta predicado 
nominal. 

 
34- Na frase “A seu lado, viajava um padre, alheio a tudo, 
mergulhado no breviário”, os vocábulos destacados têm, 
respectivamente a função sintática de: 

A) objeto direto e complemento nominal 
B) sujeito e objeto indireto 
C) sujeito e complemento nominal 
D) objeto indireto e complemento nominal 
E) sujeito e agente da passiva 

 
35- No período “Desde que houve a reunião em casa de 
Jandira, eu não pensava mais em Arabela”, a oração 
destacada classifica-se como: 

A) subordinada substantiva subjetiva 
B) subordinada adjetiva restritiva 
C) subordinada adverbial proporcional 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adverbial temporal 

 
36- Identifique a frase que apresenta desvio em relação a 
concordância. 

A) São duas horas e quarenta minutos. 
B) Naquele dia, faltou mais de meia sala. 
C) Vão inclusos à carta os meus documentos. 
D) Não havia motivos bastante para ele faltar. 
E) Bastam quatro pessoas para fazer o trabalho. 

 
37- Identifique a frase cuja preposição foi usada de forma 
inadequada: 

A) Sua atitude é passível de punição. 
B) Sua atitude é incompatível a esse ambiente. 
C) Marcos ficou indiferente a tudo o que ocorria. 
D) Ele está apto para frequentar a piscina. 
E) O fumo é nocivo ao organismo. 

 
38- Os elementos mórficos que compõem o vocábulo 
INAPTO são, respectivamente: 

A) radical – sufixo 
B) radical – desinência nominal 
C) prefixo – radical – desinência verbal 
D) prefixo – radical – desinência nominal 
E) prefixo – radical 

39- Identifique no texto seguinte, o número de vocábulos 
que devem receber o acento gráfico: 
 “Adoradora da historia de povos antigos e 
aficionada por reliquias arqueologicas, Lara Croft, 
acompanhada de sua amiga Jane, e surpreendida por 
ladrões inescrupulosos durante uma visita turistica ao 
museu de Manhattan. Sempre preparada para o combate, a 
heroina tenta evitar que os vilões desfalquem a coleção do 
museu.” 

NINTENDO WORLD. São Paulo: Futuro Comunicação, 
n. 37, set. 2002. p. 48. 

A) 05 
B) 04 
C) 06 
D) 03 
E) 07 

 
40- O período “Levantava cedo, tomava seu café com leite 
saía __ pressas para __ rua. Voltava, __ vezes, meia hora 
depois. No jantar era o primeiro __ chegar __ mesa”, é 
preenchido corretamente por: 

A) às – a – às – a – à 
B) às – a – as – a – à  
C) as – a – às – a – à 
D) às – a – às – a – a 
E) as – à – às – a – a 

 
 
 







