
 
Prefeitura Municipal de Caruaru  
Concurso Público 2012 

Cargo: Farmacêutico / Nível Superior 

 
 

Página 1/8  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

Língua Portuguesa 

 
TEXTO 1 
 

     Existem dois conceitos frequentemente utilizados no dia a dia do enfermeiro: o cuidar e o tratar. Ao refletir sobre o 
significado dessas palavras, constatamos a grande diferença existente entre esses dois termos, que não devem ser 
confundidos, apesar de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde. Assim, 
revela-se fundamental a atitude e o comportamento adotado pelo enfermeiro quando da prestação de cuidados de 
enfermagem, dado que a natureza desses diferenciará o enfermeiro que cuida do enfermeiro que trata, embora a essência da 
enfermagem se baseie apenas no cuidar por excelência.  

     Os enfermeiros que tratam concentram todos os seus cuidados apenas na enfermidade, descurando o ser humano com 
receios, crenças, dúvidas e sentimentos por trás da doença, que se constitui para esse profissional apenas mais um caso, a 
ser resolvido aplicando-se as técnicas corretas e adequadas à situação. Esta prática simplista e contraditória das diretrizes 
preconizadas pela profissão da enfermagem apresenta-se como a mais cômoda e fácil para o desenvolvimento do exercício 
profissional, constituindo uma negligência muito grave que atenta contra todos os princípios inerentes à profissão.  

     Por outro lado, os enfermeiros que cuidam dirigem todos os seus cuidados de modo holístico, respeitando a pessoa 
enferma como ser biopsicossocial, valorizando-a como pessoa única e insubstituível, com características e vontade próprias, 
conforme a ideologia adotada e defendida pela profissão, dignificando-a e elevando-a ao seu mais alto nível.  

     Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias que conduzam à prestação de cuidados com qualidade, reunindo todas 
as competências adequadas para interagir de maneira eficaz com a pessoa enferma e com os familiares, de modo a que esses 
depositem toda a sua confiança e empenho nos cuidados oferecidos, participando ativamente nesses cuidados. No entanto, 
para a concretização do cuidar no dia a dia também é fundamental que a equipe de enfermagem assuma completamente o 
espírito de equipe e a congruência de comportamentos, abandonando quaisquer metas individuais, visando apenas alcançar o 
mesmo objetivo comum e final: a prestação de cuidados holísticos com qualidade, minimizando tanto quanto possível a 
crescente problemática da desumanização de cuidados.  

     Torna-se de grande importância, então, que o enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro significado da essência da 
enfermagem, aperfeiçoando os pontos menos positivos encontrados nos seus atos profissionais e fortalecendo os mais altos. 
Para a prestação de cuidados de qualidade é imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de empatia com o paciente, 
recorrendo à comunicação verbal e não verbal para estabelecer uma relação de ajuda eficaz, nunca descurando o toque, 
quando necessário. Esse profissional também deverá criar e contribuir para um ambiente de trabalho agradável e responsável 
entre os outros elementos da equipe multidisciplinar.  

     Afinal, existirá emoção mais nobre e sublime do que nós, enfermeiros, sentirmos que estamos colaborando na mais rica de 
todas as atividades humanas – o alívio do sofrimento do nosso próximo?  

 
António Carvalho e Marily Abreu. Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/cuidar-em-enfermagem/14277. Acesso em 25/04/2012. 

Adaptado. 

01. Analisando o conteúdo global do Texto 1, podemos afirmar que, por meio dele, o autor intenciona, privilegiadamente: 

A) divulgar técnicas e procedimentos atualizados a serem aplicados pelo enfermeiro quando do exercício de sua 
profissão. 

B) fazer a distinção entre dois tipos de comportamento recorrentes no exercício da enfermagem e discorrer acerca de 
cada um deles.   

C) defender, com argumentos convincentes, sua opinião desfavorável à participação do enfermeiro   na equipe 
multidisciplinar.  

D) denunciar profissionais de enfermagem que não têm cuidado dos pacientes de modo holístico, nem como seres 
biopsicossociais. 

E) compartilhar um pouco da sua prática diária, dos problemas que enfrenta com os pacientes e desabafar suas queixas.  

02. Analisando a abordagem do tema, o Texto 1 revela um autor: 

A) que domina a teoria e a prática, já que também exerce a profissão de enfermeiro, sobre a qual comenta. 
B) desejoso de ingressar na profissão de enfermeiro, estando para isso já bem preparado do ponto de vista teórico. 
C) desprovido de embasamento teórico e prático, uma vez que não experimenta o cotidiano da profissão de enfermeiro. 
D) cujas opiniões se fundamentam em observações da rotina dos enfermeiro, feitas na condição de paciente.   
E) que tem leituras aprofundadas sobre o assunto abordado, mas carece de conhecimento prático mais consistente. 
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03. A análise da argumentação construída no Texto 1 nos 
permite afirmar que o autor tem uma opinião: 

A) favorável a uma prática de enfermagem que 
apenas trata os pacientes, e não que cuida deles. 

B) contrária a um cuidado dos pacientes, pelos 
enfermeiros, de modo multidisciplinar e holístico. 

C) favorável à ideia de que o enfermeiro seja o 
profissional que lidera a equipe multidisciplinar. 

D) contrária ao envolvimento dos familiares do 
enfermo no percurso do trabalho da equipe de 
enfermagem. 

E) favorável a um trabalho de enfermagem que 
objetive a prestação de cuidados holísticos com 
qualidade. 

04. O Texto 1 apresenta as seguintes características: 

1) predomínio de trechos narrativos. 
2) obediência às regras do padrão culto da língua. 
3) respeito total às normas da morfossintaxe. 
4) preferência pela conotação, e não pela denotação. 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1 e 2, apenas. 

05. Acerca do parágrafo conclusivo, é correto afirmar que: 

A) está estruturado na forma de uma pergunta, e 
deve ser respondida pelo leitor do texto, já que o 
autor parece não saber a resposta. 

B) nele, o autor se revela desgostoso, e confessa sua 
insatisfação com a profissão que exerce, pelo 
excesso de responsabilidades.  

C) diferente dos outros, nele o autor fala em primeira 
pessoa, sendo, por isso, um parágrafo mais 
subjetivo que os demais. 

D) em tom de ironia, nele o autor se revela bastante 
conformado com os problemas do cotidiano do 
exercício da enfermagem. 

E) por meio dele, o autor faz uma provocação aos 
enfermeiros que são descomprometidos e estão 
desiludidos com a profissão. 

06. No Texto 1, o autor faz uma distinção entre os termos 
„curar‟ e „tratar‟, no âmbito do exercício profissional do 
enfermeiro. São da esfera do cuidar as seguintes ideias: 

1) negligência 
2) cuidados holísticos 
3) valorização do paciente 
4) doença como mais um caso 
 

Estão corretas: 

A) 2 e 3, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

07. O autor discorre sobre os “enfermeiros que tratam”, em 
oposição aos “enfermeiros que cuidam”. Em relação 
ao termo “enfermeiros”, os segmentos sublinhados têm 
valor de: 

A) substantivo. 
B) pronome. 
C) adjetivo. 
D) advérbio. 
E) conjunção. 

08. “Torna-se de grande importância, então, que o 
enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro 
significado da essência da enfermagem, aperfeiçoando 
os pontos menos positivos encontrados nos seus atos 
profissionais e fortalecendo os mais altos.” Nesse 
trecho, o autor convoca os leitores enfermeiros a: 

A) confessarem seus erros. 
B) desistirem da profissão. 
C) não pararem de estudar. 
D) procurarem apoio psicológico. 
E) reavaliarem sua prática profissional. 

09. “Para a prestação de cuidados de qualidade é 
imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de 
empatia com o paciente, recorrendo à comunicação 
verbal e não verbal para estabelecer uma relação de 
ajuda eficaz, nunca descurando o toque, quando 
necessário.” Nesse trecho, o autor é: 

A) permissivo. 
B) incisivo. 
C) dúbio. 
D) reticente. 
E) irônico. 

10. Assinale a alternativa na qual a concordância está de 
acordo com o padrão culto da língua. 

A) Nenhum dos enfermeiros devem cuidar dos 
pacientes de maneira irresponsável. 

B) Embora não falte problemas na profissão do 
enfermeiro, ela é desafiadora. 

C) Segundo afirma os enfermeiros, nada é mais 
sublime do que aliviar o sofrimento do próximo. 

D) Não sei se haverá outros profissionais tão 
importantes como os enfermeiros.  

E) O trabalho dos profissionais de enfermagem, junto 
aos pacientes, vão além de apenas tratá-los. 
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11. “Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias 
que conduzam à prestação de cuidados com 
qualidade”. Se esse trecho fosse modificado, em qual 
alternativa as normas da regência verbal estariam 
atendidas? 

A) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias as quais se baseie seu trabalho.  

B) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias às quais esteja submetido seu 
trabalho.  

C) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias nas quais dependa seu trabalho.  

D) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias das quais apoiem seu trabalho. 

E) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias cuja as quais valorize seu trabalho.  

12. “Ao refletir sobre o significado dessas palavras, 
constatamos a grande diferença existente entre esses 
dois termos, que não devem ser confundidos, apesar 
de se encontrarem de forma paralela em qualquer 
exercício da equipe multidisciplinar de saúde.” O 
sentido desse segmento destacado está mantido em: 

A) ainda que se encontrem de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

B) devido ao fato de se encontrarem de forma 
paralela em qualquer exercício da equipe 
multidisciplinar de saúde. 

C) desde que se encontrem de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

D) porém se encontram de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

E) uma vez que se encontram de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

13. Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
está grafada de acordo com as regras de ortografia 
vigentes. 

A) Todos os pacientes merecem um cuidado 
responsável, sem qualquer excessão. 

B) Não se admite que os enfermeiros tenham hojeriza 
por qualquer um dos procedimentos de 
enfermagem. 

C) O trabalho de enfermagem deve ser realizado sem 
obseção pela perfeição. 

D) Para o profissional responsável, não há empecilho 
para a realização de um bom trabalho. 

E) No exercício da enfermagem, é preciso ter 
paciência e perseveransa. 

 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 
Texto disponível em: www.nossacara.com.  

Acesso em 25/04/2012. 

14. O Texto 2 é explicitamente apresentado como um 
“convite”. No entanto, mais do que um simples convite, 
o que se pretende com o texto é, prioritariamente: 

A) fazer propaganda da Prefeitura Municipal de 
Eunápolis. 

B) convencer os leitores idosos da importância da 
vacinação. 

C) estimular os casais a usarem camisinha nas 
relações sexuais.  

D) convocar os idosos a valorizarem os cuidados 
geriátricos. 

E) divulgar um novo plano de saúde a ser oferecido 
pela Prefeitura. 

15. Sobre aspectos gerais da organização do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 

1) Se o trecho: “Não importa a idade. O que vale é 
ter saúde.” tivesse sido escrito da seguinte forma: 
“Não importa a idade, o que vale é ter saúde.”, 
seu sentido global ficaria inalterado. 

2) No trecho: “A Prefeitura Municipal de Eunápolis 
quer lhe fazer este convite.”, o termo destacado 
corresponde ao complemento indireto do verbo 
„fazer‟. 

3) Com o termo destacado no trecho: “A Prefeitura 
Municipal de Eunápolis quer lhe fazer este 
convite.”, o autor se reporta ao leitor do texto. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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Conhecimentos Específicos 

16. O contato entre o agente e o hospedeiro e o subsequente estabelecimento da doença é um mecanismo complexo, 
dependente de inúmeros fatores. Neste contexto, é incorreto afirmar que: 

A) algumas doenças infecciosas podem se desenvolver sem que o agente penetre no tecido do hospedeiro. 
B) o estabelecimento no corpo do hospedeiro significa que o agente invasor quebrou certo conjunto de defesas. 
C) três importantes fatores podem estar envolvidos no sucesso do agente infeccioso sobre o hospedeiro: tamanho do 

inóculo, virulência e o estado de defesa do hospedeiro. 
D) macrófagos, células dendríticas e os linfócitos B e T são células envolvidas na imunidade adquirida. 
E) as barreiras externas, o sistema complemento e os fagócitos consistem elementos da imunidade inata. 

17. A dengue é uma doença endêmica causada por um flavivírus transmitido pelas fêmeas do mosquito da espécie Aedes 
aegypti. Este inseto se distribui nas áreas tropical e subtropical do globo, sendo o vetor dos quatro sorotipos conhecidos.  

 
 

 
 

Ao observamos o ciclo biológico da dengue é possível concluir que a forma mais simples de evitar a doença consiste: 

A) no uso de preservativos. 
B) na preparação de uma vacina. 
C) em ações que evitem acúmulos de água. 
D) na introdução de predadores do mosquito. 
E) nas mudanças de hábito do mosquito. 

18. O planejamento é um instrumento gerencial, categorizado em duas modalidades, que podem ser aplicadas na assistência 
farmacêutica. Uma dessas modalidades é o planejamento estratégico, cujo objetivo é definir um conjunto de operações, 
em diferentes níveis, a serem realizadas no intuito de mudar a realidade, tendo seus resultados conhecidos em: 

A) curto prazo, quando o foco são: os objetivos gerais de planejamentos específicos. 
B) curto prazo, quando o foco são: os resultados esperados dos planejamentos específicos. 
C) médio prazo, quando o foco são: as atividades e operações do plano operacional. 
D) longo prazo, quando o foco são: a missão e os objetivos gerais do plano estratégico. 
E) longo prazo, quando o foco são: os objetivos específicos de um plano operacional. 

 
 

Água  
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19. Entende-se por ponto de requisição, em um centro de abastecimento e distribuição/dispensação de produtos 
farmacêuticos, medicamentos e artigos médico-hospitalares: 

A) a quantidade de produto que quando atingida deva gerar novo pedido. 
B) a média dos consumos mensais de cada um desses produtos, em um dado período. 
C) a quantidade mínima que se deve manter, de cada produto, enquanto o pedido é processado. 
D) a quantidade máxima que se deve manter de cada produto. 
E) a quantidade de produto que deve ser pedida para elevação dos estoques ao nível mínimo. 

20. A maioria das drogas para desencadear qualquer efeito na célula, precisa se combinar a alguma estrutura molecular, 
conhecida como receptor. Sobre estas estruturas, é incorreto afirmar que: 

A) a sua natureza não é necessariamente proteica. 
B) ocorrem exclusivamente na superfície das células. 
C) a droga ligada covalentemente ao receptor pode criar uma combinação irreversível. 
D) o antagonismo competitivo de equilíbrio ocorre quando a droga combina-se, por ligação iônica, com o mesmo sítio 

do receptor do agonista, não induzindo nenhuma resposta. 
E) quando o fármaco atua em sítio fora do receptor do neurotransmissor ou hormônio, caracteriza o antagonismo não 

competitivo. 

21. Se a definição de receptor for restrita apenas às macromoléculas, inúmeros fármacos atuam sem a necessidade de 
combinação com estas estruturas e promovem o efeito por mecanismos que podem envolver, por exemplo, interação com 
íons, formação de gradientes e incorporação forjada. Neste contexto, a classe de fármacos cuja ação pode ser 
considerada não mediada por receptores se encontra na alternativa. 

A) diuréticos tiazídicos. 
B) anestésicos locais. 
C) antiácidos. 
D) retinoides. 
E) benzodiazepínicos. 

22. Considerado seguro, o ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroide muito empregado em todo o mundo e que 
compartilha diversas propriedades com outros AINE.  

 

Entretanto, como uma entidade farmacêutica, o ibuprofeno apresenta todas as características abaixo, com EXCEÇÃO de: 

A) não há necessidade de ajuste de dose para pacientes com comprometimento hepático. 
B) apresenta uma ligação às proteínas plasmáticas em mais de 90%. 
C) é utilizado como analgésico, antipirético e anti-inflamatório. 
D) inibe a COX-1 e COX-2 em grau aproximadamente igual. 
E) diminui a agregação plaquetária, a duração é mais curta e o efeito quantitativamente menor que a aspirina. 

23. Assinale a alternativa incorreta.  

A) Os agentes alquilantes, tais como, mostardas nitrogenadas e tiazinas, constituem a maior classe de fármacos 
antineoplásicos empregada. 

B) Os antibióticos betalactâmicos, como a penicilina V e a amoxilina, assemelham-se estruturalmente à D-alanil-D-
alanina terminal dos pentapeptídeos da parede celular de certas bactérias. 

C) A ação de certos anti-helmínticos, por exemplo, ivermectina e praziquantel, envolve mecanismos cujo resultado é a 
paralização dos músculos do verme.  

D) A prednisona e o levamisol constituem exemplos de imunossupressor e imunoestimulante, respectivamente. 
E) A diarreia se constitui em complicação da nutrição enteral em razão da baixa osmolaridade das soluções. 
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24. Sobre alguns fitoterápicos, é correto afirmar que: 

A) a equinácia (Echinacea purpurea) é citoprotetora e um potente antioxidante. 
B) o alho (Allium sativum) parece estimular o número e a atividade de células imunes. 
C) a erva-de-São-João (Hypericum perforatum) inibe a liberação de serotonina e é indicada para tratamento da 

depressão. 
D) as folhas do extrato de gingo (Ginkgo biloba) parecem ter um efeito vasodilatador cerebral.  
E) as isoflavonas da soja (Glycine max) podem agir de três formas: inibindo a ação estrogênica, estimulação da tiroxina 

quinase e redução do colesterol.  

25. Assinale a alternativa que não exibe uma importante interação farmacológica quando da combinação com certos 
antibióticos. 

A) Sulfonamidas e hipoglicemiantes. 
B) Metotrexato e aspirina. 
C) Trimetroprima e ciclosporina. 
D) Ciprofloxacina e teofilina. 
E) Eritromicina e carbamazepina. 

26. Uma determinada forma farmacêutica é formulada com o intuito de auxiliar a liberação dos fármacos a partir dela. Neste 
contexto, constituem propriedades biofarmacêuticas importantes, implicadas neste processo, todas as opções abaixo, 
EXCETO:  

A) liberação do fármaco como solução no local de absorção. 
B) inativação do fármaco frente ao efeito de primeira passagem. 
C) estabilidade do fármaco nos fluidos biológicos. 
D) permeabilidade do fármaco. 
E) susceptibilidade do fármaco à depuração pré-sistêmica. 

27. Seja na forma injetável, seja como um sistema de liberação oral de fármacos, as suspensões apresentam determinadas 
propriedades físicas. 

 

 
Assinale a alternativa que não está relacionada às propriedades de suspensões. 

 

A) Fase oleosa e fase aquosa dispersas em um único sistema. 
B) Partículas de tamanho reduzido, garantindo uma baixa velocidade de sedimentação. 
C) Formação de floculação relacionada à magnitude das forças de repulsão. 
D) Viscosidade aparente elevada a baixas tensões de cisalhamento, garantindo a estabilidade durante o 

armazenamento.  
E) Garantia das características típicas mediante agitação moderada do recipiente. 
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28. A preparação de produtos estéreis deve garantir a 
isenção total de micro-organismos, partindo da 
premissa de que esta é uma exigência absoluta. Como 
formas de garantir esta característica no produto final, 
os seguintes procedimentos foram conduzidos: 

1) monitoramento dos processos de esterilização. 
2) testes de ensaios de esterilidade. 
3) realização de testes para endotoxinas e 

pirogênios. 
4) avaliação de desinfetantes empregados nas 

lavagens de equipamentos. 
5) determinação do pH. 

 
Correspondem aos procedimentos diretamente 
relacionados com a qualidade microbiológica dos 
insumos: 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, 3 e 4, apenas. 

29. O sistema HÓRUS estratégico é usado: 

A) para o controle de medicamentos e insumos 
essenciais destinados aos atendimentos dos 
agravos prevalentes e prioritários da atenção 
básica. 

B) na sistematização de todas as etapas do 
componente especializado na assistência 
farmacêutica em um único software.  

C) no acompanhamento farmacoterapêutico de 
pacientes estrategicamente cadastrados. 

D) no tratamento de doenças de perfil endêmico e 
que tenham impacto socioeconômico importante, 
com protocolos e normas estabelecidas.  

E) no controle e distribuição de medicamentos do 
programa de saúde indígena. 

30. A legislação vigente, que dispõe sobre as boas 
práticas de fabricação de medicamentos é: 

A) Resolução nº 418, de 29 de setembro de 2004. 
B) RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007. 
C) RDC nº 87, de 21 de novembro de 2008. 
D) RDC nº 17, de 16 de abril de 2010. 
E) Resolução nº 518, de 26 de março de 2004. 

31. O “Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia 
Brasileira”, FFFB 1, é o título completo do componente 
da edição da Farmacopeia Brasileira de número: 

A) Um. 
B) Dois. 
C) Três. 
D) Quatro. 
E) Cinco. 

32. Considera(m)-se como o(s) indicador(es) de 
contaminação fecal da água para consumo humano, 
segundo a legislação vigente: 

A) Escherichia coli. 
B) Escherichia coli e coliformes totais. 
C) coliformes totais. 
D) qualquer membro do grupo das enterobactérias, 

incluindo Pseudomonas aeruginosa. 
E) Pseudomonas aeruginosa. 

33. Antes do desenvolvimento de formas farmacêuticas é 
essencial se conhecerem propriedades físico-químicas 
fundamentais do fármaco, bem como de suas 
propriedades quando na forma de pó. Assinale a 
alternativa na qual estão apresentados de forma 
correta o ensaio de caracterização do fármaco e sua 
respectiva função. 

A) Ângulo de repouso, para a escolha de veículos. 
B) Propriedades compressionais, para a formulação 

de suspensões. 
C) Ponto de fusão, para controle de solubilidade. 
D) Efeitos do pH, para verificar higroscopicidade. 
E) Compatibilidade, para a escolha dos adjuvantes. 

34. O sistema de vigilância sanitária brasileiro engloba os 
três níveis de governo, com responsabilidades 
compartilhadas. Participa(m) diretamente do sistema, 
no nível estadual: 

A) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
B) o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 

Saúde. 
C) os serviços de vigilância sanitária dos municípios. 
D) os órgãos ou instituições não governamentais. 
E) os laboratórios centrais. 

35. A farmacoeconomia é imprescindível em todos os 
casos apresentados abaixo, EXCETO: 

A) seleção e padronização de medicamentos para 
hospitais ou sistemas de saúde. 

B) farmacovigilância pós-comercialização. 
C) determinações de interesse exclusivo das 

indústrias de pesquisa e produção de fármacos e 
correlatos. 

D) orientação de médicos e pacientes na escolha de 
tratamentos que ofereçam melhor qualidade de 
vida. 

E) orientação à pesquisa farmacêutica para o 
desenvolvimento de produtos com melhor relação 
custo x resultados financeiros, clínicos ou em 
qualidade de vida. 
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36. Entende-se por medicamento de referência o “produto 
inovador registrado no órgão federal, responsável pela 
vigilância sanitária e comercializado no país, cuja 
eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas 
cientificamente junto ao órgão federal competente, por 
ocasião do registro”.  

 

Fonte: infoescola (2012) 

Assinale a alternativa que apresenta a droga e seu 
medicamento de referência respectivo: 

A) Aceclofenaco (Proflam
®
). 

B) Bromazepam (Lexotam
®
). 

C) Dipirona sódica (Dorflex
®
). 

D) Sinvastatina (Zocor
®
). 

E) Tinidazol (Pletil
®
). 

37. Segundo a Portaria nº 3.916/98, que trata da Política 
Nacional de Medicamentos, a dispensação é o ato do 
farmacêutico de proporcionar um ou mais 
medicamentos a um paciente, informando-o e 
orientando-o sobre o uso adequado. Entretanto, não 
representa um elemento importante da orientação: 

A) o custo do medicamento. 
B) a ênfase no cumprimento da dosagem. 
C) a influência dos alimentos. 
D) a interação com outros medicamentos. 
E) as condições de conservação do produto. 

38. Fazem parte da lista C1 da portaria nº 344/98 todos os 
fármacos abaixo, com EXCEÇÃO do que está 
apresentado na alternativa:  

A) isotetrinoína. 
B) carbamazepina. 
C) selegilina. 
D) sertalina. 
E) fluoxetina. 

 
 
 
 
 
 
 

39. O Diagrama de Hommell apresentado abaixo consiste 
em uma simbologia de risco empregada para diversas 
substâncias, inclusive empregadas nos laboratórios de 
controle de qualidade e/ou análise de fármacos na 
indústria farmacêutica: 

 
 

Quanto às informações prestadas no diagrama, é 
correto afirmar que a substância em questão: 

A) é perigosa porque o espaço contendo o 
algarismo 2 é da cor azul. 

B) não representa perigo à saúde porque o espaço 
contendo o algarismo 0 é da cor verde. 

C) é pouco inflamável porque o espaço contendo o 
número 1 é de cor amarela. 

D) é muito reativo com a água, porque apresenta o 
símbolo  W no espaço de cor branca. 

E) é quimicamente instável porque o espaço 
contendo o algarismo 2 é da cor vermelha. 

40. A Resolução nº 417 de 29 de setembro de 2004, 
aprova o Código de Ética do Profissional Farmacêutico 
e dispõe no Capítulo I sobre: 

A) as relações profissionais. 
B) os princípios fundamentais.  
C) os direitos. 
D) os deveres. 
E) as proibições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




