
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

 

* 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 16/12/2013, 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 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013. 
 * 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: 15 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

FARMACÊUTICO 



 

 

 

  

PARTE I – FARMACEUTICO 
 
01 - Recentemente estamos nos deparando com a prescrição 
farmacêutica, esta nova atribuição farmacêutica esta 
amparada na: 

A) Resolução do CFF nº-576 de 29  de agosto de 2013 
B) Resolução do CFF nº-566 de 29  de agosto de 2013 
C) Resolução do CFF nº-586 de 29  de agosto de 2013 
D) Resolução do CFF nº-568 de 29  de agosto de 2013 
E) Resolução do CFF nº-596 de 29  de agosto de 2013 

 
02 - A prescrição farmacêutica aparada em resolução do 
Conselho Federal de Farmácia, nos fala no seu art.5º que: O 
farmacêutico poderá realizar a prescrição de medicamentos e 
outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação 
não exija prescrição médica, incluindo: 

A) medicamentos industrializados  
B) preparações magistrais  
C) alopáticos ou dinamizados  
D) plantas medicinais, drogas vegetais 
E) Todos acima podem ser prescristos pelo 

farmacêutico  
 

03 - Responda com base nas afirmativas abaixo: O 
farmacêutico poderá prescrever medicamentos: 
I- cuja dispensação exija prescrição médica,  
II- quando estiver previsto em programas, protocolos, 

diretrizes ou normas técnicas, 
III- aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou 

quando da formalização de acordos de colaboração com 
outros prescritores ou instituições de saúde. 
A) Todas as três afirmativas não contem erros  
B) Somente afirmativa I esta incorreta 
C) Somente afirmativa II esta incorreta 
D) Somente afirmativa III esta incorreta 
E) As afirmativas I e II estão incorretas 

 
04 - Responda com base nas afirmativas abaixo. Para o 
exercício do ato da prescrição farmacêutica, será exigido, pelo 
Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição: 
I - o reconhecimento de título de especialista ou de 
especialista profissional farmacêutico na área clínica, com 
comprovação de formação que inclua conhecimentos e 
habilidades em boas práticas de prescrição, fisiopatologia, 
semiologia, comunicação interpessoal, farmacologia clínica e 
terapêutica.  
II - para a prescrição de medicamentos dinamizados será 
exigido, pelo Conselho Regional de Farmácia de sua 
jurisdição, o reconhecimento de título de especialista em 
Homeopatia ou Antroposofia.  
III - É vedado ao farmacêutico modificar a prescrição de 
medicamentos do paciente, emitida por outro prescritor, este 
deverá manter na integra a prescrição original e não promover 
modificação nenhuma.   

A) Somente afirmativa II esta incorreta 
B) Somente afirmativa III esta incorreta 
C) Somente afirmativa I esta incorreta 
D) As afirmativas I e II estão incorretas 
E) As afirmativas II e III estão incorretas  

 
 
 
 

05 - O processo de prescrição farmacêutica é constituído 
das seguintes etapas; exceto: 

A) seleção da terapia ou intervenções relativas ao 
cuidado à saúde, com base no custo, dentro do 
plano de cuidado 

B) identificação das necessidades do paciente 
relacionadas à saúde 

C) definição do objetivo terapêutico 
D) orientação ao paciente 
E) avaliação dos resultados 

 
06 - No ato da prescrição, o farmacêutico deverá adotar 
medidas que contribuam para a promoção da segurança do 
paciente, entre as quais se destacam; exceto 

A) considerar a existência de outras condições 
clínicas, o uso de outros medicamentos, os 
hábitos de vida e o contexto de cuidado no 
entorno do paciente 

B) estar atento aos aspectos legais e éticos relativos 
aos documentos que serão entregues ao paciente 

C) tomar decisões de forma compartilhada e 
centrada no medico 

D) comunicar adequadamente ao paciente, seu 
responsável ou cuidador, as suas decisões e 
recomendações, de modo que estes as 
compreendam de forma completa 

E) adotar medidas para que os resultados em saúde 
do paciente, decorrentes da prescrição 
farmacêutica, sejam acompanhados e avaliados 

 
07 - Principal efeito colateral dos aminoglicosídeos; exceto 

A) Nefrotoxicidade 
B) Ototoxicidade  
C) Sequestro de cátions  
D) Efeito semelhante aos curares  
E) Agitação  

 
08 - A profilaxia é utilizada para reduzir os riscos de 
infecção no sítio da cirurgia mas não tem como finalidade 
reduzir o risco de infecção em outros sítios - como o 
aparelho respiratório ou o urinário. Então podemos falar 
que: 
I- não há indicação de profilaxia antimicrobiana na 

maioria das cirurgias limpas e potencialmente 
contaminadas porque sua utilização não determina 
redução da taxa de infecção da ferida. 

II- há evidência de que a manutenção da profilaxia 
antimicrobiana em pacientes que permanecem com 
tubos, sondas ou catéteres por um período igual ou 
maior que 72 horas reduza as taxas de infecção da 
ferida ou de outros sítios. 

III- o uso prolongado de antibiótico no pós-operatório não 
reduz o risco de infecção e aumenta o custo, a 
resistência bacteriana e os efeitos colaterais 
indesejáveis. 

 
A) Somente afirmativa I esta correta 
B) As afirmativas I e III estão corretas 
C) Somente afirmativa II esta correta 
D) Somente afirmativa III esta correta 
E) As afirmativas I e II estão corretas 

 



 

 

 

  

09 - Antimicrobiano de escolha para profilaxia de cirurgias 
neurológicas limpas e potencialmente contaminadas também 
podem ser usados  

A) Amoxicilina e clavulanato  
B) Benzilpenicilinabenzatina 
C) Gentamicina 
D) Cefalotina 
E) Ertapenem 

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

A) Farmacêutico 
B) Médico 
C) Enfermeiro 
D) Nutricionista 
E) Assistente social  

 
11 - Numa equipe de nutrição parenteral, o farmacêutico tem 
como competência;  exceto: 

A) Nenhuma das alternativas 
B) Avaliação farmacêutica 
C) Manipulação 
D) Controle de qualidade 
E) Conservação  e transporte 

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

A) Compatibilidade físico-química 
B) Esterilidade 
C) Apirogenicidade 
D) Prescrição da nutrição  
E) Ausência de partículas 

 
13 - 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) Nenhuma das alternativas 

 
14 - São orientações sobre insulina ao paciente, exceto 

A) A insulina deve ser estocada refrigerada na parte 
inferior da geladeira 

B) Para o transporte a insulina pode ser congelada, isso 
garante uma maior estabilidade do produto. 

C) 1 mL da solução contém 100 Ui de insulina 
D) A insulina deve ser aplicada pela via subcutânea, 

formando um ângulo de 90° da superfície 
E) A insulina de uso diário pode ser mantida em 

temperatura ambiente, evitando a exposição direta a 
luz solar 

 
15 - O flumezenil apresenta uma acao: 

A) Antagonista parcial nos receptores dos 
benzodiazepínicos 

B) Antagonista na competitivo nos receptores dos 
benzodiazepínicos 

C) Antagonista competitivo nos receptores dos 
benzodiazepínicos 

D) Antagonista competitivo nos receptores do GABA 
E) Antagonista parcial nos receptores do GABA 

16 - Os fármacos abaixo exigem constante monitorização e 
apresentam problemas clínicos que requerem 
acompanhamento da função hepática, este também pode 
ser antagonizado acetilcisteina. Marque a alternativa 
correta: 

A) Amicacina 
B) Ciclosporina 
C) Sais de lítio 
D) Fenitoína 
E) Paracetamol 

 
17 - Assinale o antriretroviral pertencente ao grupo dos 
análogos não nucleosídeos: 

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

 
18 - Qual das condutas na terapia antiretroviral não deve 
ser realizada, exceto: 

A) Monoterapia 
B) Efavirenz na gestação 
C) Saquinavir sem associar com ritonavir 
D) Lamivudina + zidovudina e nevirapina  
E) Qualquer dupla terapia inicial 

 
19 - A reação adversa é considerada um fator importante 
para o abandono do tratamento, qual a principal toxicidade 
metabólica dos antiretrovirais,: 

A) Osteopenia 
B) Osteoporose 
C) Diarréia 
D) Anemia 
E) Nenhuma das alternativas 

 
20 - Qual o objetivos da terapia antiretroviral, exceto: 

A) Alta por cura  
B) Melhorar a qualidade de vida 
C) Diminuir a transmissão do HIV 
D) Suprimir a replicação viral 
E) Preservar e restaurar a imunidade 

 
21 - No tratamento da “super bactéria”(KPC), o 
antimicrobiano (tratamento) de escolha é: 

A) Amicacina  
B) Tigeciclina 
C) Levofloxacino  
D) Meropenem 
E) Cefalotina 

 
22 - Fatores que determinam a inclusão de um fármaco no 
elenco de medicamentos de um município, exceto: 

A) Baixo custo 
B) Perfil epidemiológico 
C) Ser produzido por um laboratório internacional 
D) Segurança 
E) Facilidade posológica 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

23 - De acordo com a Política Nacional de Medicamentosa 
promoção do uso racional de medicamentos envolve 
algumas medidas, exceto: 

A) Campanhas educativas 
B) Registro e uso de medicamentos genéricos 
C) Implementação do formulário terapêutico nacional 
D) Ações de farmacovigilância 
E) Exclui a necessidade da implementação da 

RENAME 
 

24 - Qual das atribuições abaixo não é de responsabilidade 
do gestor estadual segundo a a Política Nacional de 
Medicamentos: 

A) Promover a formulação da política estadual de 
medicamentos 

B) Coordenar e executar a assistência farmacêutica 
no seu âmbito 

C) Promover a atualização permanente da 
Farmacopéia Brasileira 

D) Prestar cooperação técnica e financeira aos 
municípios no desenvolvimento das suas 
atividades e ações relativas à assistência 
farmacêutica 

E) Promover o uso racional de medicamentos junto à 
população, aos prescritores e aos dispensadores 

 
25 - Marque a alternativa correta que corresponde aos 
critérios de seleção de medicamentos, fortemente baseados 
em evidências: 

A) Segurança 
B) Conveniência para o paciente 
C) Qualidade assegurada 
D) Custo comparativamente  favorável 
E) Todas estão corretas 

 
26 - São estratégias para reduzir a resistência aos 
antimicrobianos, exceto: 

A) Evitar o uso heterogêneo 
B) Redução no prazo do uso 
C) Restrição preferencial de certas classes 
D) Uso de antimicrobianos em combinação 
E) Redução global do número de prescrições de 

antimicrobianos 
 

27 - Mecanismo de interação farmacocinética de 
biotransformação: 

A) Alteração do pH gastrintestinal 
B) Hemodiluição com diminuição das proteínas 

plasmáticas 
C) Alteração do pH urinário 
D) Inibição enzimática 
E) Alteração na motilidade gastrintestinal 

 
28 - Requisitos para um solvente em farmacotécnica, 
exceto: 

A) Ser atóxico 
B) Não ser irritante das mucosas 
C) Fisiologicamente inertes 
D) Ser compatível com os componentes da fórmula 
E) Ter sabor agradável 

 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Toda saudade é a presença da ausência  
de alguém, de algum lugar, de algo enfim.  
Súbito o não toma forma de sim  
como se a escuridão se pusesse a luzir.  
Da própria ausência de luz  
o clarão se produz,  
o sol na solidão.  
Toda saudade é um capuz transparente  
que veda e ao mesmo tempo traz a visão  
do que não se pode ver  
porque se deixou pra trás  
mas que se guardou no coração.  

(Gilberto Gil) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “presença da ausência” significa, no texto, o 
mesmo que “ausência indiferente”. 
II. De acordo com o autor, a saudade é algo que ilude as 
pessoas. 
III. Segundo o texto, as coisas ruins podem se transformar 
em coisas boas. 

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

 
30 - Identifique o par de vocábulos existentes no texto que 
não são exemplo de antítese: 

A) presença / ausência 
B) sol / solidão 
C) não / sim 
D) ausência de luz / clarão 
E) que veda / traz a visão 

 
31 -  Os vocábulos “EMPOBRECER” e “PONTAPÉ” são 
exemplos dos seguintes processos de formação de 
palavras: 

A) derivação prefixal e sufixal / composição por 
justaposição 

B) derivação parassintética / composição por 
aglutinação 

C) derivação prefixal e sufixal / composição por 
aglutinação 

D) derivação parassintética / composição por 
justaposição 

E) derivação prefixal / derivação sufixal 
 
32 - Assinale a alternativa cuja parte destacada não 
corresponde corretamete ao radical da palavra: 

A) cantávamos 
B) chaleira 
C) imperdível 
D) realmente 
E) tímida 

 
 
 
 



 

 

 

  

33 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen foi usado 
de forma correta em todos os vocábulos: 

A) auto-análise / contra-atacante 
B) contra-regra / vice-presidente 
C) hiper-humano / micro-sistema 
D) contra-senso / ex-namorado 
E) auto-hipnose / sub-região 

 
34 - Assinale a alternativa cujo sinal de pontuação 
VÍRGULA foi empregado para indicar a omissão de um 
termo: 

A) Chegando os participantes, começaria a reunião. 
B) Falam muito, mas ouvem pouco. 
C) De doce, eu gosto. 
D) Do lado, uma grande árvore. 
E) Não fique triste, irmã, que ele não merece esse 

sofrimento. 
 
35 - Identifique a alternativa que apresenta apenas 
vocábulos acentuados de forma correta: 

A) bíceps – ônix – jóquei 
B) baiúca – têxtil – caráter  
C) assembléia – tórax – fôlego 
D) nódoa – paranóico – rústico 
E) vôo – canapé – órfão 

 
A questão 36 refere-se a tirinha seguinte: 

 
36 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “uns vinte anos” no segundo quadrinho 
classifica-se sintaticamente como adjunto adverbial de 
tempo. 
II. No quinto quadrinho identificamos a presença de um 
advérbio de lugar. 
III. No primeiro balão do segundo quadrinho identificamos 
dois adjuntos adnominais. 

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

 
 A questão 37 refere-se a tira seguinte: 

 
 
 
 

37 - Das afirmações seguintes: 
I. O vocábulo QUE (2º quadrinho) classifica-se como 
“conjunção integrante”. 
II. A oração “[...] pra gente fazer nas férias” é classificada 
como “subordinada adverbial final reduzida de infinitivo”. 
III. As orações “Nadar no lago e tomar sorvete!!” 
classificam-se como subordinadas apositivas reduzidas de 
infinitivo. 

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

 
38 - A figura de linguagem presente no verso destacado do 
poema seguinte é: 

Farei que amor a todos avivente, 
Pintando mil segredos delicados, 
Brandas iras, suspiros magoados, 
Temerosa ousadia e pena ausente. 

 
CAMÕES, Luís de Soneto 33. In: SALGADO 

JÚNIOR, Antônio (Org.). 
Luís de Camões: obra completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2008, p. 280. (Fragmento). 
 

A) eufemismo 
B) prosopopeia 
C) hipérbole 
D) antítese 
E) paradoxo 

 
39 - O acento indicador de crase foi empregado de forma 
incorreta em: 

A) O carro de Felipe era à álcool. 
B) O caseiro apareceu às carreiras procurando o dono 

da casa. 
C) Fomos àquela ilha no verão. 
D) Logo mais, haverá viagens turísticas à lua. 
E) Ela pediu talharim à parisiense. 

 
40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas 
exceto em: 

A) Poucos presidiram ao congresso como ele. 
B) A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 

procedeu com depoimentos dos políticos 
envolvidos no caso. 

C) O computador sucedeu aos antigos “long plays”. 
D) Visamos ao seu bem, filho! 
E) Suas atitudes implicaram o fechamento da 

empresa. 
 
 
 
 

 




