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EDITAL Nº 001/2013 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no verso do CARTÃO-RESPOSTA utilizando 

caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e (d); 

somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para 
cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA devidamente 

assinado e o CADERNO DE QUESTÕES. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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O JOGADOR DE PALAVRAS 
Fernando Sabino 

 
 “Destarte”, “outrossim”, “obtemperar” são verdadeiros palavrões que, francamente, não há cristão que me obrigue a 
empregar. 
 Caio na asneira de dizer isso a um professor meu velho conhecido e meio abilolado que encontro na rua. _____________, 
ele me arrasta a um bar, a fim de repartir comigo uma cerveja e suas ideias: 
 – Tudo é jogo de palavras. Mas o verdadeiro jogador sabe que é do som das palavras que vem o sentido delas. Se você não 
compreender isso, não vai compreender mais nada. Nunca chegará a entender, por exemplo, que a palavra “almoçar” na verdade 
significa um templo árabe, Ou que a palavra “sinecura” quer dizer um cantinho em forma de nicho de certas sacristias. Ou que o 
nome “Chiquinha” é a terceira pessoa do verbo chiquinhar. Que significa simplesmente chatear. Estou chiquinhando? 
 Como eu dissesse que não, ele renovou os copos e prosseguiu: 
 – Veja a palavra “distância”: não vá me dizer que, em matéria de beleza, você a põe em pé de igualdade com a palavra 
“umbigo”, por exemplo, ou “perereca”. Aliás, toda palavra terminada em “eca” é feia, ridícula ou gaiata: panqueca, cueca, sapeca, 
rabeca, munheca, careca, moleca. E toda palavra em “ância”, já falei em “distância”, é agradável e _______________, qualquer que 
seja a significação: fragrância, infância, substância... 
 – Por causa do sentido – resolvi provoca-lo. 
 – Não senhor: por causa da eufonia, meu velho. A palavra “úlcera” é uma das mais belas da língua portuguesa e “cancro” 
uma das mais feias, significando coisas tão semelhantes. É que em geral uma palavra bela acaba adquirindo um belo sentido. E a 
recíproca (que palavra!) é verdadeira. “Tu” acabou cedendo lugar a “você”, de que os poetas tanto abusaram. Que rima você 
arranjaria para “tu”? 
 Antes que a conversa descambasse, ele prosseguia: 
 – Os maus poetas são, aliás, os grandes corruptores de palavras. Por causa deles é que “saudade” e “luar” acabaram caindo 
na vida fácil. Já um Vinicius de Moraes, por exemplo, escreve versos assim: “Munevada glimou vestasudente”. Não quer dizer nada 
e quer dizer tudo. Leia o poema “Isso é Aquilo” do Carlos Drummond. Esses não brincam em serviço. Ou Manuel Bandeira, com a 
sua protonotária... Você sabe o que quer dizer protonotária? 
 Não deu tempo de responder: 
 – O Aurélio dirá que protonotário era um dignitário da cúria romana. E dignitário? Nada disso, tetrarca! Protonotária é 
apenas aquela a quem o poeta pede: “Pousa na minha a tua mão...” 
 Ordenou outra cerveja e continuou: 
 – As palavras em “ária” são sempre inspiradoras, a começar pela própria. Foi por isso que o poeta pediu: “Maria, digam por 
favor.” Assim também, devíamos dizer “calmaria”, e não “calmaria”, que já sugere algum vento. A sabedoria popular, aliás, acaba 
se impondo. O homem da rua, sem perceber, vai corrigindo o engano e desenvolvendo às palavras o seu verdadeiro sentido, quando 
diz, por exemplo, que uma mulher é “pudica”, pois sabe muito bem que “pudica” só pode ser uma mulher sem-vergonha. Assim 
também “rapariga”, que acabou mulher da vida, ao passo que “donzela” aguentou firme. As palavras em “iga” sempre acabam mal: 
barriga, lombriga, formiga – que tem no nome a expressão de sua pequenez: se fosse “formaga”, “formote” ou “formante”, poderia 
ter o tamanho de um elefante. Por que a palavra “convescote”, lançada para substituir um francesismo não pegou? Porque 
convescote jamais foi ___________. Podia ser um animal das regiões árticas, ou um tempo de verbo que significa vadiar, distrair-se: 
trabalhe mais e convescote menos. O povo é que sabe das coisas. “Marmelada”, por exemplo: dizer que no jogo de futebol houve 
goiabada ou que nas concorrências públicas há sempre pessegada não faz nenhum sentido – é marmelada mesmo. Enfim, as palavras 
é que falam por nós, elas é que nos usam. Deixemos que ajam e reajam como queiram. E vamos pedir outra cerveja, que esta já está 
morna. 
 

A falta que ela me faz. Rio de Janeiro: Record, 1984, p. 112-115. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) Entuziasmado – Armoziosa – piquenique. 
b) Entuxiasmado – harmonioza – pequinique. 
c) Entusiasmado – harmoniosa – piquenique. 
d) Entuziasmado – Armonioza – pequinique. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “árabe” e “ridícula” são proparoxítonas. 
II - “Agradável” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “el”. 
III - As paroxítonas “infância” e “dignatário” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
03 - As palavras que fazem o plural da mesma forma que “cristão” (1º parágrafo) é: 
a) cidadão. 
b) questão. 
c) pão. 
d) capitão. 
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04 - Assinale a alternativa em que a expressão retirada do texto (último parágrafo) não regida por um nome: 
a) de sua pequenez. 
b) das regiões árticas. 
c) das coisas. 
d) de futebol. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto: 
a) de dizer isso a um professor = de dizer-lhe isso. 
b) escreve versos assim = escreve-os assim. 
c) empregar palavrões = empregá-los. 
d) ele renovou os copos = ele renovou-lhes. 
 
06 - Com referência a ortografia oficial assinale a alternativa correta: 
a) O verbo “poetizar” se escreve com “z”, mas o feminino de “poeta” se escreve com “s”. 
b) A grafia correta do substantivo correspondente a “repartir” é “repartição”. 
c) Há palavras que podem ser grafadas de duas maneiras, ambas aceitas pela norma culta, assim como: coisa - cousa; umbigo – 
embigo. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
07 - Em “Se você não compreender isso, ...” (3º parágrafo). O elemento grifado na frase estabelece uma relação de sentido 
de: 
a) causa. 
b) condição. 
c) consequência. 
d) concessão. 
 
08 - Analise as afirmativas sobre o texto: 
I - Segundo o professor os maus poetas usam tanto as palavras belas que elas se tornam vulgares. 
II - A recíproca a que o professor se refere é que uma palavra bela acaba adquirindo um belo sentido e uma palavra feia 
acaba adquirindo um sentido feio. 
III - Para o professor as palavras não tem um significado exato, pois são as próprias palavras que nos impõem um 
significado. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
09 - Um grupo formado por 12 pessoas realiza determinada tarefa em 40 dias. Se esse grupo fosse constituído por 15 pessoas, 
essa mesma tarefa seria realizada em: 
a) 32 dias. 
b) 35 dias. 
c) 42 dias. 
d) 50 dias. 
 
10 - Carlos desenhou um retângulo cujo comprimento mede o triplo da largura. É correto afirmar que o comprimento desse 
retângulo mede: 
a) 5% do perímetro. 
b) 12,5% do perímetro. 
c) 25% do perímetro. 
d) 50% do perímetro. 
 
11 - Um produto pode ser comprado de duas maneiras: a prazo, em duas parcelas iguais de R$ 120,00 ou à vista, por R$ 
200,00. Se esse produto for comprado na modalidade a prazo, a taxa de juros efetivada nessa transação será de: 
a) 15%. 
b) 20%. 
c) 25%. 
d) 50%. 
 
12 - Marcos nasceu quando Noel tinha 9 anos. Hoje, o produto entre as idades de Marcos e Noel é igual a 322. A idade de 
Noel é de: 
a) 21 anos. 
b) 22 anos. 
c) 23 anos. 
d) 24 anos. 
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13 - A turma do 8º ano do colégio de Sandra participou de uma gincana escolar, composta de três provas, cujos tempos são 
computados separadamente. A primeira foi cumprida em 1h 12 min e 25 s, a segunda foi concluída em 36 min 44 s, e a 
terceira em 1 h 05 min 18s. O tempo total gasto pelo 8º ano do colégio de Sandra nessa gincana foi: 
a) 2 h 54 min 27s. 
b) 2 h 27 min 54 s. 
c) 2 h 27 min 17 s. 
d) 2 h 17 min 27 s. 
 
14 - Um capital de R$ 1480,00 quando aplicado à taxa de juros simples por um período de 9 meses retorna um montante de 
R$ 1679,80. O juro efetivado nessa transação é de: 
a) 1,5% a.a. 
b) 13,5% a.a. 
c) 18% a.a. 
d) 24% a.a. 
 
15 - O diagrama abaixo é referente à preferência de um grupo de jovens, no que se refere a pratica de esportes. 

 
De acordo com o diagrama acima, é correto afirmar que: 
a) Apenas 9 pessoas preferem futebol. 
b) Foram consultadas 54 pessoas. 
c) O número de pessoas que gostam de pelo menos dois esportes diferentes é igual a 14. 
d) O número de pessoas que preferem basquetebol é 50% maior do que o número de pessoas que preferem voleibol. 
 
16 - Fabio, Gilmar e Hugo pediram uma porção de polenta frita. Fabio comeu 2/5 da porção, Gilmar comeu 1/4 e Hugo 
comeu 1/3 da porção. Considerando a quantidade mínima possível de pedaços de polenta frita na constituição dessa porção, 
é correto afirmar que: 
a) Essa porção era constituída por15 pedaços de polenta frita. 
b) Sobrou apenas um pedaço de polenta frita. 
c) Gilmar comeu menos de 20% da porção. 
d) Os três amigos comeram toda a porção de polenta frita. 
 
17 - Em relação as Preparações de Misturas Parenterais, assinale a alternativa correta: 
a) A Terapia de Nutrição Enteral visa a fornecer, todos os elementos necessários à demanda nutricional de pacientes com 
necessidade normal ou aumentada, cuja via digestiva não pode ser utilizada ou é ineficaz. Pode ser ainda, central, quando é 
administrada em via central, como a veia cava superior, ou periférica, quando é administrada em veias periféricas. 
b) A Terapia de Nutrição Parenteral consiste na administração de alimentos liquidificados ou de nutrientes através de soluções 
nutritivas com formulas quimicamente definidas, por infusão direta no estômago ou no intestino delgado, através de sondas.  
c) As sondas utilizadas na Terapia Nutricional Parenteral podem ser: Sonda Nasogástrica e Nasoenterica. 
d) A Terapia de Nutrição Enteral é a ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou 
estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral, industrializada ou não, utilizada exclusiva ou 
parcialmente para substituir ou completar a alimentação oral em pacientes desnutridos, conforme suas necessidades nutricionais, em 
regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando à síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. 
 
18 - Antineoplásicos são medicamentos utilizados para destruir neoplasmas ou células malignas e, tem a finalidade de evitar 
ou inibir o crescimento e a disseminação de tumores. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta: 
a) Os quimioterápicos antineoplásicos podem ser administrados pelas vias: oral, intramuscular, subcutânea, endovenosa, intrarterial, 
intrapleural, intravesical, intra-retal, intratecal e intraperitoneal. 
b) Os agentes antineoplásicos possuem janela terapêutica estreita, razão pela qual não é necessária a analise farmacêutica da 
prescrição o que pode diminuir a segurança do tratamento. 
c) Todos os agentes quimioterápicos devem ser preparados por profissionais qualificados e treinados especificamente para tal 
procedimento. Sendo que não á necessidade do uso de capelas de segurança biológica e nem sistema de exaustão. 
d) As recomendações do fabricante do medicamento, quanto à compatibilidade de soluções, a compatibilidade com outros 
medicamentos, a estabilidade e sensibilidade a luz são irrelevantes deve-se seguir os padrões adotados pelo próprio hospital. 
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19 - A promoção do Uso Racional de Medicamentos faz parte das estratégias da Organização Mundial de Saúde (OMS). No 
Brasil, o Uso Racional de Medicamentos é prioridade na agenda de saúde. De acordo com seus conhecimentos assinale a 
alternativa incorreta: 
a) O Uso Racional de Medicamentos, segundo definição da Organização Mundial de Saúde, é “a situação na qual os pacientes 
recebem os medicamentos apropriados às suas necessidades clínicas, na dose correta, por um período de tempo adequado e a um 
custo acessível. 
b) A auto-medicação pode mascarar ou impedir o diagnóstico de uma doença grave, afetando negativamente qualquer processo 
patológico, oculto ou não, do paciente. Também podem ocorrer interações medicamentosas importantes com outros tratamentos, 
efeitos adversos e riscos inaceitáveis do ponto de vista terapêutico. 
c) A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), é uma comissão designada para garantir o uso seguro e efetivo dos medicamentos 
no serviço de saúde. 
d) O uso de medicamentos sem prescrição médica, uma prática pouco frequente no Brasil e em outros países, a isso se deve o fato da 
pouca política para uso racional de medicamentos. 
 
20 - Assinale a alternativa correta: 
a) Esterilização: inibição de todas as formas de vida microbiana, inclusive esporos e vírus.  
b) Desinfecção: Destruição ou remoção de microrganismos de objetos inanimados. 
c) Agentes microbicidas: inibem microrganismos. 
d) Agentes microbiostáticos: destroem o crescimento e reprodução dos microrganismos. 
 
21 - A desinfecção “é o processo físico ou químico que destrói todos os microorganismos, exceto os esporulados”, com base 
nessa informação assinale a alternativa correta: 
a) Detergentes são formulações que têm na sua composição substâncias microbicidas e apresentam efeito letal para microrganismos 
não esporulados.  
b) Desinfetantes são substâncias que apresentam como finalidade a limpeza e conservação de superfícies inanimadas. 
c) É de competência da farmácia hospitalar exercer atividades de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia farmacêuticas no preparo 
de medicamento e germicidas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
22 - Sobre as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é incorreto afirmar que: 
a) A CCIH tem o objetivo não somente de prevenir e combater à infecção hospitalar, beneficiando dessa maneira toda a população 
assistida, mas também proteger o hospital e o corpo clínico.  
b) Não é necessário manter arquivados documentos que comprovem a legalidade de sua existência, rotinas de sua funcionalidade, 
protocolos que orientem o tratamento mais adequado efetivado ao paciente e sobretudo dados estatísticos que demonstrem os 
índices de infecção do hospital, pois se solicitados judicialmente, os mesmos não possui valor como comprovantes de índices de 
infecção dentro dos limites aceitáveis, comparativamente. 
c) A legislação básica sobre infecção hospitalar, regulamentando a criação das CCIH, permite o estabelecimento de medidas de 
acordo com as particularidades do hospital. 
d) Medidas no combate à infecção para o grande hospital, com enorme corpo clínico e atendimento em todas as áreas médicas, 
evidentemente mais suscetível às infecções, podem ser diferentes das do pequeno hospital, com menor corpo clínico e especializado; 
entre estes extremos, têm-se as inúmeras variáveis. 
 
23 - De acordo com a RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. Assinale a alternativa correta: 
a) Base galênica: substância ativa ou inativa com especificação definida, que se emprega na preparação dos medicamentos e demais 
produtos. 
b) Contaminação cruzada: eliminação da patogenicidade dos auto-isoterápicos e bioterápicos pela ação de agentes físicos e/ou 
químicos. 
c) Fracionamento: procedimento que integra a dispensação de medicamentos na forma fracionada efetuado sob a supervisão e 
responsabilidade de profissional farmacêutico habilitado, para atender à prescrição ou ao tratamento correspondente nos casos de 
medicamentos isentos de prescrição. 
d) Quarentena: é o conjunto de informações que permite o acompanhamento e revisão de todo o processo da preparação manipulada. 
 
24 - Com relação a diluição de medicamentos assinale a alternativa correta: 
a) Diluição: transferência do medicamento reconstituído para solução de grande volume compatível, para sua administração no 
paciente. 
b) Diluição: dissolução em solvente adequado de apresentação farmacêutica na forma de pó liofilizado. 
c) Diluição: fazer o produto a que se quer injetar a sua forma liquida. Assim, reconstituímos os pós para injeção. 
d) Diluição: aumentar a concentração de um produto que já era solução injetável, suspensão ou pó previamente reconstituído para a 
forma liquida. 
 
25 - É correto afirmar sobre estabilidade: 
a) Estabilidade é a capacidade do fármaco de manter-se dentro das especificações estabelecidas, tendo modificado sua potencia, 
qualidade e pureza. 
b) A estabilidade pode ser: física, química ou biológica. 
c) A estabilidade química é a resistência ao crescimento de microorganismos que deve permanecer dentro dos limites estabelecidos. 
d) A estabilidade é definida como o tempo durante o qual a especialidade farmacêutica ou mesmo a matéria prima considerada 
isoladamente, mantém dentro dos limites especificados e durante todo o período de estocagem e uso, as mesmas condições e 
características que possua na época de sua fabricação. 
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26 - É incorreto afirmar sobre a Portaria 344/90: 
a) A Autorização Especial concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, poderá ser suspensa ou 
cancelada quando ficar comprovada irregularidade que configure infração sanitária praticada pelo estabelecimento conforme o 
disposto na legislação em vigor. 
b) Compra, venda, transferência ou devolução de substâncias constantes da lista “C3” (imunossupressoras) deste Regulamento 
Técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, devem ser acompanhadas de Nota Fiscal ou Nota 
Fiscal Fatura, visada pela Autoridade Sanitária do local de domicílio do remetente. 
c) O estoque de substâncias e medicamentos de que trata O Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitas a 
controle especial não poderá ser superior as quantidades previstas para atender as necessidades de 8 (oito) meses de consumo. 
d) Somente as empresas ou estabelecimentos devidamente legalizados junto à Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde, poderão efetuar compra, venda ou transferência de substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas 
atualizações, bem como dos seus respectivos medicamentos. 
 
27 - Segundo a RDC 45/2003 assinale a alternativa correta: 
a) Define-se corpo estranho como corpo inerente ao produto presente na solução. 
b) Distribuidora é o ato de fornecer medicamentos e produtos para a saúde, para a administração de Solução Parenteral, prestando as 
orientações necessárias. 
c) Farmácia caracteriza-se como espaço controlado e especificamente destinado ao preparo das Soluções Parenterais. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
28 - Com base na RDC 45/2003, assinale a alternativa incorreta: 
a) Solução Parenteral SP: solução injetável, estéril e apirogênica, de grande ou pequeno volume, própria para administração por via 
parenteral. 
b) Solução Parenteral de Grande Volume SPGV: solução parenteral acondicionada em recipiente de dose única, com a capacidade 
de 100 ml ou mais. 
c) Solução Parenteral de Pequeno Volume SPPV: solução parenteral acondicionada em recipiente com a capacidade inferior a 100 
ml. 
d) Solução Parenteral SP: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 
para fins de diagnósticos. 
 
29 - Com relação aos Conceitos de Farmacologia assinale a alternativa correta: 
a) Define-se farmacodinâmica a absorção, distribuição, biotransformação e excreção de fármaco. 
b) Define-se farmacocinética os efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação. 
c) A toxicologia é a parte da farmacologia que aborda os efeitos adversos dos fármacos, não somente fármacos usados em terapias, 
mas muitas outras substâncias químicas que são responsáveis por intoxicação. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
30 - Sobre as Vias de Administração é correto afirmar: 
a) Via oral é uma das principais vias de administração parenteral, pode ser intravenosa e intramuscular. 
b) Via sublingual tem absorção total pelo trato gastrointestinal. 
c) Na administração parenteral a velocidade de absorção é limitada pela área de membranas dos capilares absorventes e pela 
solubilidade da substância no líquido intersticial. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
31 - É correto afirmar sobre as Formas Farmacêuticas: 
a) Capsulas: sistema destinado a produzir um efeito sistêmico pela difusão do(s) princípio(s) ativo(s) numa velocidade constante, 
por um período de tempo prolongado. 
b) Comprimidos; forma farmacêutica sólida na qual o(s) princípio(s) ativo(s) e/ou os excipientes estão contidos em invólucro 
solúvel duro ou mole, de formatos e tamanhos variados, usualmente contendo uma dose única do princípio ativo. Normalmente é 
formada de gelatina, mas pode também ser de amido ou de outras substâncias. 
c) Emulsão: forma farmacêutica líquida de um ou mais princípios ativos que consiste de um sistema de duas fases que envolvem 
pelo menos dois líquidos imiscíveis e na qual um líquido é disperso na forma de pequenas gotas (fase interna ou dispersa) através de 
outro líquido (fase externa ou contínua). Normalmente é estabilizada através de um ou mais agentes emulsificantes. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
32 - Sobre Bioequivalência e Biodisponibilidade assinale a alternativa correta: 
a) Bioequivalência é a quantidade de droga aplicada que chega no seu local de ação e que apresenta uma resposta farmacológica. 
b) Biodisponibilidade refere-se a fármacos que são fabricados por laboratórios diferentes, com a mesma composição, que 
apresentam a mesma biodisponibilidade.  
c) Bioequivalência refere-se a produtos farmacológicos são considerados equivalentes farmacêuticos quando contém os mesmos 
ingredientes ativos e apresentam potência ou concentração, posologia e as vias de administração idênticas. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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33 - É correto afirmar sobre reações adversas: 
a) Reação adversa a medicamento também pode ser entendida como reação nociva e desagradável, resultante de intervenção 
relacionada ao uso de um medicamento, cuja identificação permite prever riscos de futura administração, assegurar a prevenção e 
tratamento específico, bem como determinar alteração da dosagem ou cessação do tratamento. 
b) A classificação de Reação Adversa de Medicamentos mais aceita atualmente foi proposta por Goodman e Gilman, que as agrupa 
em reações do tipo A e B. 
c) As reações do tipo A resultam de uma ação ou de um efeito farmacológico pequeno e independem da dose empregada, após a 
administração de um medicamento em dose terapêutica habitual. São comuns, farmacologicamente Imprevisíveis. 
d) As reações do tipo B caracterizam-se por serem totalmente Previsíveis em relação às propriedades farmacológicas do 
medicamento administrado, comuns, dependem da dose administrada. 
 
34 - É incorreto afirmar sobre interações medicamentosas: 
a) Interações medicamentosas é evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, 
alimento, bebida ou algum agente químico ambiental. Constitui causa comum de efeitos adversos. 
b) Quando dois medicamentos são administrados, concomitantemente, a um paciente, eles podem agir de forma independente ou 
interagirem entre si, com aumento ou diminuição de efeito terapêutico ou tóxico de um ou de outro. 
c) O desfecho de uma interação medicamentosa não representa perigo principalmente quando promove aumento dos efeitos de um 
fármaco.  
d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 
35 - Ainda sobre interações medicamentosas é correto afirmar que: 
a) Interações farmacodinâmicas são aquelas em que um fármaco altera a velocidade ou a extensão de absorção, distribuição, 
biotransformação ou excreção de outro fármaco. Isto é mais comumente mensurado por mudança em um ou mais parâmetros 
cinéticos, tais como concentração sérica máxima, área sob a curva, concentração-tempo, meia-vida, quantidade total do fármaco 
excretado na urina etc. Como diferentes representantes de mesmo grupo farmacológico possuem perfil farmacocinético diferente, as 
interações podem ocorrer com um fármaco e não obrigatoriamente com outro congênere.  
b) Interações farmacocinéticas ocorrem nos sítios de ação dos fármacos, envolvendo os mecanismos pelos quais os efeitos desejados 
se processam. O efeito resulta da ação dos fármacos envolvidos no mesmo receptor ou enzima. Um fármaco pode aumentar o efeito 
do agonista por estimular a receptividade de seu receptor celular ou inibir enzimas que o inativam no local de ação. A diminuição de 
efeito pode dever-se à competição pelo mesmo receptor, tendo o antagonista puro maior afinidade e nenhuma atividade intrínseca. 
c) Interações farmacêuticas, também chamadas de incompatibilidade medicamentosa, ocorrem in vitro, isto é, antes da 
administração dos fármacos no organismo, quando se misturam dois ou mais deles numa mesma seringa, equipo de soro ou outro 
recipiente. Devem-se a reações físico-químicas que resultam em alterações organolépticas, diminuição da atividade de um ou mais 
fármaco original, inativação de um ou mais fármaco original, aumento da toxicidade de um ou mais fármaco original. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
36 – É incorreto afirmar sobre estoque e acondicionamento de medicamentos: 
a) O medicamento poderá ser estocado antes de ser oficialmente recebido o que facilita a liberação para entrega sem a devida 
permissão. 
b) Os interiores dos almoxarifados devem apresentar superfícies lisas, sem rachaduras e sem desprendimento de pó, facilitando a 
limpeza e não permitindo a entrada de roedores, aves, insetos ou quaisquer outros animais. 
c) A iluminação, a ventilação e a umidade devem ser controladas, para evitar efeitos prejudiciais sobre os medicamentos estocados. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
37 - MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS são medicamentos sensíveis, destruídos ou modificados pelo calor, que não podem 
sofrer variações excessivas de temperatura com base nessa informação, é incorreto afirmar: 
a) O local de estocagem deve manter uma temperatura constante, ao redor de 30ºC (+4º, -4 º). 
b) As medições de temperatura devem ser efetuadas de maneira constante e segura, com registros escritos. 
c) Deverão existir sistemas de alerta que possibilite detectar defeitos no equipamento de ar condicionado para pronta reparação. 
d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 
38 - É incorreto afirmar sobre o estoque e manuseio de medicamentos imunobiológicos: 
a) O manuseio de medicamentos imunobiológicos deve ter prioridade em relação aos demais, bem como sua liberação para entrega. 
b) As medições de temperatura efetuadas devem ser registradas semanalmente pelo responsável pelo almoxarifado e, qualquer 
anormalidade, corrigida no mais breve espaço de tempo. 
c) Deve ser evitada, ao máximo, a exposição de produtos imunobiológicos a qualquer tipo de luz. 
d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 
39 - Sobre as Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS 1996, é incorreto afirmar: 
a) Piso Assistencial Básico (PAB), consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações 
de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal. Esse Piso é definido pela multiplicação de um valor per capita 
nacional pela população de cada município (fornecida pelo IBGE), e transferido regular e automaticamente ao fundo de saúde ou 
conta especial dos municípios e, transitoriamente, ao fundo estadual, conforme condições estipuladas nesta NOB. 
b) Teto Financeiro da Assistência do Estado (TFAE) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 2% do teto 
financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, com o 
incentivo à obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população, segundo critérios definidos pela 
CIT e fixados em portaria do órgão competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem ser transferidos pela SES às 
SMS, conforme definição da CIB. 
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c) Remuneração de Internações Hospitalares consiste no pagamento dos valores apurados por intermédio do Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS (SIH/SUS), englobando o conjunto de procedimentos realizados em regime de internação, com base na 
Autorização de Internação Hospitalar (AIH), documento este de autorização e fatura de serviços. 
d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 
40 - É incorreto afirmar sobre os antioticoterapia: 
a) Os antibióticos são substâncias químicas produzidas por várias espécies de microorganismos que impedem o crescimento de 
outros microorganismos e podem eventualmente destruí-los. 
b) A classificação mais comum dos antimicrobianos baseia-se na estrutura química e no mecanismo de ação proposto por cada um 
deles. 
c) Pode haver ampla variação na sensibilidade das diferentes cepas da mesma espécie bacteriana aos antibióticos. Na escolha da 
droga é essencial a informação acerca das características de sensibilidade do microorganismo infectante. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 







