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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
  
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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O carnaval e o menino 
Carlos Heitor Cony 

 
1º “No grande teatro da vida/ vão levar mais uma vez/ a revista colossal;/ pierrô, arlequim, colombina/ 
vão a preços populares/ repetir o carnaval.” 
2º Taí a quadrinha de antigamente – eu era menino e esperava o carnaval com certo temor, medo dos 
mascarados e, ao mesmo tempo, vontade de ser um deles. 
3º Até que fui – e não apenas durante o carnaval. Grudei ....... cara várias máscaras – e se não obtive 
poder e glória, ao menos sobrevivi ......... meu canto, fazendo um tipo de carnaval a meu modo, véspera de 
cinzas. 
4º Já encarei de tudo. Desde os retiros espirituais no seminário (segundo as santas regras de Santo 
Afonso Maria de Ligório), até retiro forçado na cela da Polícia Especial. 
5º Também fui a outros folguedos. Para opróbrio dos meus descendentes, saí de morcego assustando 
outras crianças em Paquetá. Minha mãe havia feito complicada fantasia de chinês (ou japonês, dava na 
mesma), cuja atração era o chapéu de cartolina, em óbvio feitio de chapéu chinês. 
6º Tomaram meu silêncio como aprovação. Suei frio ao me imaginar com aquele chapéu, mas aí o 
meu irmão virou a mesa: ele ia sair de reles marinheiro americano (não era bem uma fantasia mas um 
quebra-galho carnavalesco); urinou em cima do meu chapéu chinês. 
7º Não havia tempo para a fabricação de um artefato elaborado como aquele. O pai deu-lhe uns 
safanões por conta do chapéu e de outras patifarias genéricas e acumuladas. 
8º Minha mãe foi ....... armarinho, comprou pano preto, a horrível máscara que cheirava a papelão e 
cola – e assim passeei os três dias pelas ruas cheias de sol de Paquetá, dando susto nas crianças que 
conhecia e evitando aquelas que não conhecia: podiam ser mais fortes do que eu e aí o sovado seria eu. 
9º Quando a tarde caía, botava a máscara para trás da cabeça, sentindo-me ____________, 
perguntando-me sem resposta: quem foi o cretino que inventou essas coisas? Em casa, queriam saber se 
eu havia gostado. Respondia que sim. 
10 Ao pisar no chão firme, o rancho renascia de seu cansaço e se arrastava uma vez mais na marcha-
hino que louva a ilha: “Paquetá é um céu profundo/ que começa neste mundo/ mas não sabe onde acabar”. 
O ritmo era mais lento e as luzes ficavam mais tristes dentro da madrugada. Longe, o faroleiro do Xeréu 
apagava seu _______ vermelho: era outro dia. 
11 Vestia o morcego outra vez, a máscara com cheiro de papelão e cola, e eu sozinho, eu-morcego, 
batendo as ruas cheias de sol, encontrava outros morcegos, uma espécie de fantasia oficial dos meninos de 
Paquetá. 
12 E sentia frio na espinha quando esbarrava com uma caveira ou em uma bruxa,  de ___________ 
branca e encardida, a cruz preta nas costas; devia ser um garoto igual a mim, mas nunca se sabe, e esta 
dúvida me perseguia a tarde inteira, por que botam caveiras nas ruas do carnaval? 
13 E eu não entendia o grande teatro da vida (tampouco o entendo agora), nem pierrô com seu branco 
rosto banhado de luar. E quando tirava a máscara, ela estava molhada de suor, um suor tão salgado que 
parecia lágrima. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo, 24 fev. 1998, p. 3-2. 
 
01 - Preencha as lacunas que completa corretamente as linhas contínuas do texto: 
a) amaudissoado – faixo – camisola. 
b) amaldiçoado – facho – camisola. 
c) amaudiçoado – faixo – camizola. 
d) amaldissoado – faxo – camizola. 
 
02 - A maioria das vezes os termos regentes prendem-se aos termos regidos por uma proposição. 
Assinale a alternativa cujas preposições preenchem corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
do texto: 
a) na – do – até o.    c) na – no – ao. 
b) de – sobre – no.    d) sobre – em – para o. 
 
03 - No que se refere à concordância nominal assinale a alternativa que admite forma singular e 
plural: 
a) Bastantes pessoas estavam fantasiadas de morcego. 
b) Custam caro as fantasias de pierrô. 
c) Dançavam pierrô e arlequim felizes, nas ruas de Paquetá. 
d) Nas ruas, caveira e bruxas assustadoras perseguiam os meninos. 
 
04 - Assinale a alternativa em que os substantivos estão no plural correto: 
a) papelãos – irmãos. 
b) atrações – fabricaçãos. 
c) papelões – aprovaçãos. 
d) irmãos – chãos. 
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05 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que “silêncio”: 
a) glória. 
b) pierrô. 
c) véspera. 
d) paquetá. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o termo grifado está substituído incorretamente pelo pronome 
correspondente: 
a) Não obtive poder e glória – Não os obtive. 
b) Tomaram meu silêncio como aprovação. – Tomaram-no como aprovação. 
c) Repetir o carnaval – Repeti-lo. 
d) Não entendo o grande teatro da vida – Não lhe entendo. 
 
07 - Analise os sinônimos de algumas palavras do texto: 
I - opróbrio (5° parágrafo) – vergonha. 
II - feitio (5º parágrafo) – formato. 
III - reles (6º parágrafo) – desprezível. 
Quais deles não causariam prejuízo de significado ao texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
08 - Assinale a alternativa em que o plural dos substantivos compostos se faz da mesma forma que 
“quebra-galho”: 
a) gentil-homem. 
b) guarda-chuva. 
c) quinta-feira. 
d) obra-prima. 
 
09 - Os parênteses utilizados no 6º parágrafo do texto assinalam: 
a) O valor significativo da fantasia. 
b) A conclusão da afirmativa anterior. 
c) Um segmento explicativo. 
d) Os termos deslocados no período. 
 
10 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) che-i-ra-va. 
b) ma-ri-nhe-i-ro. 
c) te-a-tro. 
d) es-pé-ci-e. 
 
11 - Fábio possui um terreno cujo comprimento mede 4 metros a mais que a largura. Sabe-se que a 
área desse terreno mede 256 m2. O semiperímetro desse terreno mede: 
a) 9 metros. 
b) 18 metros. 
c) 36 metros. 
d) 72 metros. 
 
12 - Para fazer um calçamento com 250 m de largura e 3 km de comprimento, uma equipe de 
operários levou 24 dias. Se a largura desse calçamento fosse 20% menor, e o comprimento igual a 
5/6 do comprimento original, essa mesma equipe de operários faria o calçamento em: 
a) 16 dias. 
b) 15 dias. 
c) 14 dias. 
d) 12 dias. 
 
13 - Num grupo constituído por 216 pessoas, sabe-se que 1/8 delas tomam café e também tomam 
leite, 37,5% tomam leite, 3/4 tomam café, e o restante (se houver) não tomam café nem leite. Assinale 
a alternativa incorreta: 
a) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas café é igual a 135. 
b) Todas as pessoas desse grupo tomam café ou leite. 
c) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas leite é igual a 54. 
d) O número de pessoas desse grupo que não tomam café nem leite é igual a 27. 
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14 - Um cilindro circular reto é seccionado, a partir de uma de suas bordas, por um corte cujo ângulo 
de inclinação ���� mede 45º com a correspondente horizontal, conforme ilustrado na figura que segue: 

 
Sabe-se que o diâmetro da base desse cilindro mede 15 cm, e que sua altura é de 60 cm. O volume 
do cilindro seccionado, ou seja, da parte sombreada da figura acima, é igual a: 
a) aproximadamente 2530π cm3. 
b) aproximadamente 2950π cm3. 
c) 3375π cm3. 
d) 13500 π cm3. 
 
15 - Ana desenhou um triângulo retângulo ABC, cuja base é a hipotenusa , e cujos catetos medem 
12 cm e 16 cm, como indicado na figura que segue: 

 
A altura h desse triângulo mede: 
a) 20 cm. 
b) 11,4 cm. 
c) 9,6 cm. 
d) 7,2 cm. 
 
16 - Até 1.964 não havia a figura do Vice-Prefeito em nosso município, quem foi o primeiro cidadão a 
assumir este posto em Astorga? 
a) Benedito Pereira da Silva.   c) Guerino Guandalini. 
b) Carlos José Anunciação.   d) Lorival de Moura. 
 
17 - Chegou à Presidência da República através do voto indireto: 
a) Fernando Collor de Mello. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Itamar franco. 
d) José Sarney. 
 
18 - Dia 20 de Novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Esta data foi escolhida por lembrar: 
a) A alforria de Zumbi dos Palmares. 
b) A chegada de Zumbi dos Palmares ao Brasil. 
c) A morte de Zumbi dos Palmares. 
d) O nascimento Zumbi dos Palmares. 
 
19 - Na próxima sexta-feira comemoraremos a Proclamação da República, quem foi o protagonista 
deste ato histórico? 
a) Deodoro da Fonseca.   c) Duque de Caxias. 
b) Dom Pedro I.     d) Floriano Peixoto. 
 
20 - O carro chefe da economia do município de Astorga é o setor: 
a) Agrícola. 
b) Comercial. 
c) De serviços. 
d) Industrial. 
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21 - A lei 8080 de 19 de Dezembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. De acordo essa lei, assinale a alternativa incorreta: 
a) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas e de direito privado 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, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações 
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.  
c) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as 
normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde-SUS quanto às condições para seu 
funcionamento. 
d) Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde-
SUS, submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem 
firmados.  
 
22 - Das Disposições Gerais, da lei 8080 de 19 de dezembro de 1990, assinale a alternativa incorreta: 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Município prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.  
b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação.  
c) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica 
do País. 
d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.  
 
23 - Assinale a alternativa incorreta segundo Programa Nacional de controle de Infeção Hospitalar 
(PCIH): 
a) As Comissões de Controle de Infecções Hospitalares devem ser compostas por membros consultores e 
executores, sendo esses últimos representantes do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e 
responsáveis pela operacionalização das ações programadas do controle de infecção hospitalar. 
b) Um PCIH em pleno funcionamento garante a orientação de ações básicas de assistência á saúde e 
previne o uso indiscriminado de antimicrobianos e germicidas hospitalares, evitando a resistência e 
contribuindo para uma sensível diminuição dos custos hospitalares globais. 
c) As atividades do Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) foram delineadas pela Lei 
nº 9431, de 6 de janeiro de 1997. 
d) É facultativo a realização de visitas às autoridades de saúde dos estados para levantamento de dados. 
 
24 - Da organização dos serviços de média complexidade da Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS – NOAS- SUS 2002, assinale a alternativa correta: 
a) A Atenção de Média Complexidade (MC) compreende um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e 
hospitalares que visam a atender os problemas de saúde menos comuns, porém que não oferece riscos, da 
população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de 
recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua oferta em todos os 
municípios do País.  
b) O gestor estadual deve adotar critérios para a organização regionalizada das ações de média 
complexidade que desconsiderem: necessidade de qualificação e especialização dos profissionais para o 
desenvolvimento das ações, correspondência entre a prática clínica e a capacidade resolutiva diagnóstica e 
terapêutica, complexidade e custo dos equipamentos, abrangência recomendável para cada tipo de serviço, 
economias de escala, métodos e técnicas requeridos para a realização das ações.  
c) Os subsídios à organização e à programação da média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das ações desse nível de atenção, são descritos em instrumento a 
ser acordado pelas três esferas de governo e definido em Portaria do MP. 
d) A programação de internações hospitalares deve utilizar critérios homogêneos de estimativa de 
internações necessárias para a população, e considerar a distribuição e complexidade dos hospitais, o valor 
médio das internações hospitalares, bem como os fluxos de referência entre municípios. 
 
25 - Os medicamentos são produtos diferenciados de suma importância para a melhoria ou 
manutenção da qualidade de vida da população. A preservação da sua qualidade deve ser garantida 
desde sua fabricação até a dispensação ao paciente. Desta forma, as condições de estocagem, 
distribuição e transporte desempenham papel fundamental para a manutenção dos padrões de 
qualidade dos medicamentos. De acordo com essas informações assinale a alternativa incorreta: 
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a) Os almoxarifados precisam ser estruturados para desempenhar as atividades de: Recebimento; 
Estocagem e guarda; Conservação e Controle de estoque.  
b) A localização do almoxarifado deve ser planejada, em função da logística de distribuição, ou seja, que o 
mesmo tenha localização estratégica em relação às unidades de saúde que serão abastecidas a partir do 
mesmo. 
c) Portas de preferência de madeira, contendo fechadura e/ou cadeado. 
d) Teto – de preferência de laje, mesmo que do tipo pré-moldada. Deve-se evitar telhas de amianto porque 
absorvem muito calor. 
 
26 - As diretrizes de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição aplicam-se a todas as 
atividades relacionadas à distribuição e armazenamento de produtos farmacêuticos nos 
almoxarifados, conhecendo esta afirmação, assinale a alternativa correta: 
a) Armazenamento é o procedimento técnico e administrativo que envolve somete a atividade de 
recebimento de medicamentos.  
b) Estocagem e guarda é o ato de realizar uma série de testes determinando o controle de qualidade do 
produto recebido. 
c) Número de lote é a quantidade definida de um produto fabricado num ciclo de fabricação e cuja 
característica essencial é a homogeneidade. 
d) Distribuição: atividade que consiste no suprimento de medicamentos às unidades de saúde, em 
quantidade, qualidade e tempo oportuno, para posterior dispensação à população usuária. 
 
27 - O ato de estocagem deve sempre observar as orientações fornecidas pelo fabricante, portanto 
assinale a alternativa correta com relação ao armazenamento de produtos termolábeis:  
a) Os almoxarifados devem dispor de câmaras frias, refrigeradores com temperatura controlada entre 5 e 
15ºC, com registro semanal.  
b) A estocagem deve ser feita separadamente, por lote e prazo de validade, com registro de todas as 
retiradas.  
c) As retiradas devem ser programadas visando aumentar as variações internas de temperatura. 
d) Os refrigeradores do almoxarifado devem ser mantidos limpos e arrumados para que não aconteça 
contaminação na estocagem dos alimentos da cozinha. 
 
28 - Para manter um dimensionamento correto dos estoques que atendam às necessidades, com 
regularidade no abastecimento, utiliza-se instrumentos conhecidos como Elementos de Previsão de 
Estoque, conhecendo-os, assinale a alternativa incorreta:  
a) Estoque mínimo (EMI) é a quantidade mínima a ser mantida em estoque para atender o CMM, em 
determinado período de tempo, enquanto se processa o pedido de compra, considerando-se o tempo de 
reposição de cada produto. 
b) Tempo de reposição (TR) é a quantidade existente no estoque, que determina a emissão de um novo 
pedido. 
c) Estoque máximo (EMX) é a quantidade máxima que deverá ser mantida em estoque, que corresponde ao 
estoque de reserva, mas a quantidade de reposição. 
d) Quantidade de reposição (QR) é a quantidade de reposição de medicamentos que depende da 
periodicidade da aquisição.   
 
29 - A realização do ato médico se completa com a prescrição médica. O seguimento dos princípios 
básicos do relacionamento médico-paciente transmite ao paciente segurança e consequentemente 
adesão à prescrição médica. É necessário transparência na prescrição, com esclarecimentos e 
disponibilidade do profissional diante de possíveis reações adversas. A falta de conhecimento sobre 
os medicamentos coloca em risco a saúde do paciente e a credibilidade do profissional. A partir 
desse parágrafo, assinale a alternativa correta: 
a) Receita Médica é a prescrição de medicamento, escrita em língua portuguesa, contendo orientação de 
uso para o paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, quer seja de formulação magistral ou 
de produto industrializado. 
b) Produto farmacêutico intercambiável é a preparação que contém substância farmacêutica, de elaboração 
oficinal, com formulação e quantidades elaboradas de acordo com prescrição médica, apresentada em 
embalagem individual. 
c) Produto farmacêutico magistral é o produto com equivalência terapêutica de um medicamento de 
referência, comprovada, essencialmente, por surtir os mesmos efeitos de eficácia e segurança. 
d) Medicamentos fracionados são os fabricados, artesanalmente, de uma nova formulação, a partir de 
substância aprovada para uso, a fim de atender às necessidades médicas de determinado paciente.  
 
30 - Assinale a alternativa correta com relação ao receituário de Substâncias e Medicamentos 
Sujeitos a Controle Especial: 
a) Receita Azul ou Receita B – Retinoides de uso sistêmicos, com validade por um período de 30 (trinta) 
dias e somente dentro da unidade federativa que concedeu a numeração. Poderá conter 05 (cinco) 
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ampolas. Para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento corresponderá, no máximo, 
a 30 (trinta) dias, a partir da sua emissão. 
b) Receita Amarela ou Receita A – A1 e A2 (entorpecentes) e A3 (psicotrópicos). Poderá conter somente 
um produto farmacêutico. Será válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão, em todo o 
território nacional. As notificações de Receita “A”, quando para aquisição em outra unidade federativa, 
precisarão que sejam acompanhadas de receita médica com justificativa de uso. 
c) Substâncias anti-retrovirais – Notificação de Receita B é um impresso, padronizado, na cor azul, utilizado 
na prescrição de medicamentos que contenham substâncias psicotrópicas – listas B1 e B2 e suas 
atualizações constantes na Portaria 344/98. Terá validade por 30(trinta) dias, a partir de sua emissão, e com 
validade apenas na unidade federativa que concedeu a numeração. Poderá conter 5(cinco) ampolas. Para 
as demais formas farmacêuticas, o tratamento será correspondente a 60(sessenta) dias. 
d) Notificação de Receita Especial para Talidomida – lista C4. Formulário próprio, estabelecido pelo 
programa de DST/AIDS. 
 
31 - São Terminologias de controle bacteriano, exceto: 
a) Desinfecção: é o emprego de métodos químicos ou físicos com vistas a destruir ou inibir 
microorganismos patogênicos em objetos inanimados (superfícies) ou em ambiente. 
b) Antissepsia: é a manobra que promove a destruição ou inativação dos microorganismos (desinfecção 
química) da pele, mucosas e outros tecidos vivos animais ou humanos.   
c) Assepsia: é o conjunto de procedimentos que se empregam para evitar a infecção dos tecidos durante as 
intervenções cirúrgicas. Engloba as manobras de esterilização, desinfecção e anti-sepsia. 
d) Agermação: procedimento mecânico capaz de inibir o crescimento microbiano. 
 
32 - Assinale a alternativa incorreta com relação a Desinfecção e Esterilização: 
a) Esterilização é a eliminação ou destruição completa de todas as formas de vida microbiana, sendo 
executada no próprio hospital através de processos físicos ou químicos. 
b) Desinfecção é o processo que elimina todos os microorganismos ou objetos inanimados patológicos, com 
exceção dos endosporos bacterianos.  
c) São utilizados nos processos de esterilização e desinfecção, os álcoois etílico e isopropílico. Pois são 
bacteriostáticos rápidos. 
d) Alguns desinfetantes, os quimioesterilizadores, podem eliminar esporos com tempo de exposição 
prolongado (seis a dez horas). 
 
33 - Das condições gerais da RDC 67, de 08 de outubro de 2007, assinale a alternativa incorreta: 
a) As farmácias que mantêm filiais devem possuir laboratórios de manipulação funcionando em todas elas, 
sendo permitidas também, filiais ou postos exclusivamente para coleta de receitas, podendo porém, a 
farmácia centralizar a manipulação de determinados grupos de atividades em sua matriz ou qualquer de 
suas filiais. 
b) Drogarias, ervanárias e postos de medicamentos não podem captar receitas com prescrições magistrais 
e oficinais, bem como não é permitida a intermediação entre farmácias de diferentes empresas.  
c) É facultado à farmácia centralizar, em um de seus estabelecimentos, as atividades do controle de 
qualidade, sem prejuízo dos controles em processo necessários para avaliação das preparações 
manipuladas.  
d) A manipulação e a dispensação de medicamentos contendo substâncias sujeitas a controle especial 
devem atender à legislação específica em vigor.  
 
34 - Assinale a alternativa incorreta das definições da RDC 45, de 12 de março de 2003: 
a) Preparação: ato de misturar medicamentos destinados ao uso injetável, empregando-se técnicas que 
assegurem sua integridade microbiológica e seu equilíbrio físico-químico.  
b) Produtos para Saúde: equipamentos e artigos destinados ao atendimento médico - hospitalar.  
c) Solução Parenteral - SP: solução injetável, estéril e apirogênica, de grande ou pequeno volume, própria 
para administração por via parenteral.  
d) Solução Parenteral de Grande Volume - SPGV: solução parenteral acondicionada em recipiente de dose 
única, com a capacidade de 100 ml ou mais. 
 
35 - De acordo com as reações adversas, assinale a alternativa incorreta: 
a) As reações do tipo A, resultam de uma ação ou de um efeito farmacológico exagerado e dependem da 
dose empregada, após a administração de um medicamento em dose terapêutica habitual. 
b) As reações do tipo A, englobam reações produzidas por microdosagem relativa, e efeitos colaterais e 
secundários. 
c) As reações do tipo B, caracterizam-se por ser totalmente inesperadas em relação as propriedades 
farmacológicas do medicamento administrado. 
d) As reações do tipo B, independem da dose, ocorrendo apenas em indivíduos suscepetíveis, e sendo 
observadas frequentemente no pós registro. 
 



 8

36 - 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, considerando essa afirmativa, assinale a alternativa incorreta: 
a) 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. 
b) O desfecho de uma interação medicamentosa não oferece perigo, mesmo que promova aumento da 
toxicidade de um fármaco. 
c) Algumas vezes, a interação medicamentosa reduz a eficácia de um fármaco, podendo ser tão nociva 
quanto o aumento. 
d) Há interações que podem ser benéficas e muito úteis, como na co-prescrição deliberada de anti-
hipertensivos e diuréticos, em que esses aumentam o efeito dos primeiros por diminuírem a 
pseudotolerância dos primeiros.  
 
37 - Assinale a alternativa correta de acordo com a classificação das interações medicamentosas: 
a) Interações farmacocinéticas são aquelas que 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. 
b) Interações farmacêuticas são aquelas em que um fármaco altera a velocidade de absorção, distribuição, 
biotransformação ou excreção de outro fármaco. 
c) Interações de efeito ocorrem quando dois ou mais fármacos em uso concomitante, tem ações 
farmacológicas similares ou opostas, podem produzir sinergias ou antagonismos sem modificar a 
farmacocinética ou mecanismo de ação dos fármacos envolvidos. 
d) Interações farmacodinâmicas são aquelas que ocorrem a diminuição ou a inativação dos fármacos 
originais. 
 
38 - É o estudo da relação entre a quantidade de um agente tóxico que atua sobre o organismo e a 
concentração dele no plasma, relacionando os processos de absorção, distribuição, metabolização e 
eliminação do agente. Conhecendo o mecanismo de absorção, assinale a alternativa incorreta: 
a) É a passagem de substâncias do local de contato para a circulação sanguínea. 
b) As principais vias de absorção de agentes tóxicos no organismo são a dérmica, oral e respiratória. 
c) Algumas substâncias atuam diretamente na pele, originando corrosão, sensibilização e mutação gênica. 
d) A pele é relativamente permeável à maioria dos íons, bem como às soluções aquosas. Entretanto, é 
impermeável o grande número de toxicantes sólidos, gases e líquidos lipossolúveis. 
 
39 - “Medicamento é o principal agente tóxico que causa intoxicação em seres humanos no Brasil, 
ocupando o primeiro lugar nas estatísticas do SINITOX desde 1994; os benzodiazepínicos, 
antigripais, antidepressivos, antiinflamatórios são as classes de medicamentos que mais causam 
intoxicações em nosso País (44% foram classificadas como tentativas de suicídio e 40% como 
acidentes, sendo que as crianças menores de cinco anos – 33% e adultos de 20 a 29 anos – 19% 
constituíram as faixas etárias mais acometidas pelas intoxicações por medicamentos)”. In: 
Bortoletto, Maria Élide e Bochner, Rosany: Impacto dos Medicamentos nas Intoxicações Humanas 
no Brasil (Cad. Saúde Pública, RJ 15 (4)859869-out/dez. l999. A partir dessa informação, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Em geral, os benzodiazepínicos (BZD) são lenta e completamente absorvidos por via oral. No entanto, 
alguns como clordiazepóxido e oxazepam levam alguns minutos para atingir concentrações sanguíneas 
máximas. 
b) Os derivados da fenotiazina, a princípio utilizados em terapêutica como antissépticos urinários e anti-
helmínticos, representam um dos mais importantes grupos de medicamentos empregados nas mais 
variadas afecções neurológicas e exercem uma ação farmacológica bastante extensa, incluindo efeitos 
sedativos e potencialização dos efeitos de sedativos, narcóticos e anestésicos; ação antiemética; efeitos 
sobre a regulação da temperatura corporal; efeitos bloqueadores colinérgicos e adrenérgicos (tipo alfa); 
efeitos anti-histamínicos e anti-serotonínicos; efeitos antipruriginosos; efeitos analgésicos e outros. Estas 
propriedades são as responsáveis pelas chamadas reações colaterais, que se tornam mais acentuadas nos 
casos de intoxicação. 
c) As butirofenonas e tioxantenos de um modo geral são bem absorvidos por via oral, mas sofrem 
metabolização de primeira passagem. Apresentam significativa ligação proteica plasmática. A 
metabolização é hepática e a eliminação é urinária.  
d) Antidepressivos tricíclicos (ADT) tem potente efeito sedativo. Uso amplo em depressão melancólica e em 
alguns casos de depressão atípica. São exemplos de ADT: amitriptilina (Tryptanol, Limbitrol), amineptina 
(Survector), imipramina (Tofranil), nortriptilina (Motival). São rapidamente absorvidos por via oral, com 
elevada união a proteínas plasmáticas. Metabolismo hepático, eliminação renal em vários dias.  
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40 - A ética farmacêutica mostra-se flagrante reflexão filosófica sobre a moral e a conduta do 
profissional, não havendo como não ser operada a revisão desse aspecto pelo Conselho Federal de 
Farmácia, ultimados mais de dez anos de estudos sobre o tema. Conhecendo o código de Ética 
Farmacêutica, assinale a alternativa incorreta: 
a) Os farmacêuticos respondem pelos atos que praticarem ou pelos que autorizarem no exercício da 
profissão. 
b) A comunicação de afastamento de suas atividades farmacêuticas ao Conselho Regional de Farmácia 
deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias após o afastamento, quando este ocorrer por motivo de 
doença, acidente pessoal, óbito familiar, ou outro, a ser avaliado pelo CRF. 
c) É proibido ao farmacêutico participar de qualquer tipo de experiência em ser humano, com fins bélicos, 
raciais ou eugênicos, pesquisa clínica ou em que se constate desrespeito a algum direito inalienável do ser 
humano. 
d) A dimensão ética da profissão farmacêutica é determinada, em todos os seus atos, pelo benefício ao ser 
humano, à coletividade e ao meio ambiente, sem qualquer discriminação. 
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