
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI 

 

* 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. 
* 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. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de 
Respostas sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/12/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI, de 25/09/2015 e suas Retificações. 
 * 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: 13 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

FARMACÊUTICO 



 

 

 

  

PARTE I - FARMACÊUTICO 
 

01 - Assinale a alternativa correta. No âmbito da gestão de 
medicamentos, podemos dizer que: 

A) Quando a solução informática não estiver 
disponível, não se poderá recorrer ao modelo 
manual em suporte de papel, com fichas do 
movimento dos medicamentos (entradas e saídas). 

B) O controlo das existências dos medicamentos 
existentes nos serviços farmacêuticos deve ser 
efetuada pelo menos uma vez por ano e não sendo 
necessário contagens extraordinárias, 
nomeadamente nos Medicamentos de Uso 
Condicionado. 

C) A gestão de estoque dos produtos farmacêuticos, 
nomeadamente dos medicamentos, deverá ser 
efetuada informaticamente, com atualização 
automática de estoque. 

D) A gestão de medicamentos tem várias fases, 
começando na sua seleção, aquisição e 
armazenagem, passando pela distribuição, porém 
não inclui a administração do medicamento ao 
doente. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
02 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar que a 
seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base 
o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 
(FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do 
hospital em acordo com as normas do ministério da saúde. 
Neste entendimento podemos afirmar que: 

A) A seleção de medicamentos a incluir na adenda ao 
FHNM não tem de ser feita pela Comissão de 
Farmácia e Terapêutica, com base em critérios 
baseados nas necessidades terapêuticas dos doentes, 
não contempladas no FHNM, na melhoria da 
qualidade de vida dos doentes e em critérios 
fármaco- económicos. 

B) O farmacêutico hospitalar não é responsável por 
garantir aos doentes os medicamentos, produtos 
farmacêuticos e dispositivos médicos de melhor 
qualidade e aos mais baixos custos, isto é uma 
responsabilidade do estado. 

C) A aquisição dos medicamentos, produtos 
farmacêuticos e dispositivos médicos, é da 
responsabilidade do diretor do hospital, devendo ser 
efetuada pelos Serviços Farmacêuticos em 
articulação com o Serviço de Aprovisionamento. 

D) Os Serviços Farmacêuticos têm de ter ligação à 
Internet para que seja possível o acesso direto ao 
“Catálogo do Instituto de Gestão Informática e 
Financeira da Saúde (IGIF)” e a outros catálogos 
electrónicos de consulta. O suporte documental das 
aquisições deve ser devidamente arquivado, durante 
o período exigido pela legislação. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
 
 
 
 
 

03 - Assinale a alternativa correta. Em acordo com A RDC nº 
44/2010, os antimicrobianos passam a ter novo prazo de 
validade para as receitas, este é de: 

A) 10 dias 
B) 5 dias 
C) 7 dias 
D) 15 dias 
E) 20 dias  

 
04 - Assinale a alternativa correta. A Papaver somniferum, 
vegetal muito conhecida entre os sumérios, estes já a 
utilizavam para combater vários problemas de saúde, dentre 
elas: 

A) Dores de cabeça 
B) Diarreia  
C) Má digestão 
D) Sonolência  
E) Todas estão corretas  

 
05 - Assinale a alternativa correta. O que não podemos falar 
sobre a papoula: 

A) É uma planta da Família das Papaveráceas 
B) Conhecida como dormideira.  
C) Por toda a planta circula um látex branco. Todas as 

partes da papoula são consideradas venenosas, com 
exceção da raiz 

D) É uma herbácea anual que apresenta propriedades 
alimentares, oleaginosas e medicinais.  

E) Apresenta um caule alto e ramificado, com folhas 
sésseis e ovaladas. As flores são grandes, brancas, 
rosas, violáceas ou vermelhas, e o fruto é uma 
cápsula.  
 

06 - Marque a alternativa correta. Em alguns lugares do 
mundo o cultivo da papoula é permitido, esta é uma planta 
que:  

I. Precisa de muita luz  
II. Não deve ser regada regularmente 

III. Seu cultivo deve ser em solo com pouca matéria orgânica  
A) Somente a afirmativa II está correta  
B) Somente a afirmativa III está correta  
C) Somente as afirmativas I e II estão correta  
D) Todas as afirmativas estão corretas  
E) Somente a afirmativa I está correta  

 
07 - Assinale a alternativa correta. A vimblastina se associada 
ao itraconazol, pode gerar como reação adversa:  

A) Toxicidade cardíaca  
B) Toxicidade renal 
C) Lipodistrofia 
D) Neurotoxicidade 
E) Anemia  

 
08 - Assinale a alternativa correta. Quando não devo usar o 
docetaxel:  

I. Em associação com cisplatina e 5-fluorouracil  
II. Em associação com prednisona ou prednisolona 

III. Em pacientes com contagem do número de neutrófilos < 
1.500 células/mm3  

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



 

 

 

  

09 - Assinale a alternativa correta. É um dos componentes do 
diluente do docetaxel: 

A) NaCl 
B) Heparina 
C) Gluconato de cálcio 
D) Álcool etílico 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

10 - Assinale a alternativa correta. O docetaxel é indicado para 
o tratamento de: 

A) Leucemia mieloide aguda 
B) Câncer de mama 
C) Leucemia mieloide crônica 
D) Como primeira escolha do câncer de ovário metastático  
E) Todas as alternativas estão corretas 

 

11 - Assinale a alternativa correta. A chance de morte em 
pessoas recebendo docetaxel é mais alta nos seguintes casos: 

A) Se o paciente tem problemas relacionados ao fígado 
B) Se o paciente tem problemas relacionados ao coração  
C) Se o paciente tem problemas relacionados ao rim 
D) Se o paciente tem problemas relacionados ao sistema 

neurológico central  
E) Todas as alternativas estão corretas  

 

12 - Assinale a alternativa correta. O metabolismo do docetaxel 
pode ser modificado pela administração concomitante de 
medicamentos que interagem com qual dos complexos 
enzimáticos: 

A) Hidrolases 
B) Desidrogenases 
C) Citocromo 
D) Conjugação  
E) Lipases  

 

13 - Assinale a alternativa correta. A causalidade das reações 
adversas a medicamentos e determinada pelo: 

A) Algoritmo de Naranjo  
B) Algoritmo de laporte e capelá 
C) Algoritmo de Rawlins  
D) Algoritmo de Tompson  
E) Algoritmo de Willis  

 

14 - Assinale a alternativa correta.  Ao diluirmos o diazepam 
com agua bidestilada, temos uma: 

A) interação medicamentosa sinérgica competitiva 
B) interação medicamentosa sinérgica não competitiva 
C) interação medicamentosa físico-química 
D) interação medicamentosa fisiológica 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

15 - Assinale a alternativa correta.  Podemos falar com relação 
ao vegetal Atropa belladonna: 

A) Na axila das folhas aparecem flores campanuladas, não 
pedunculadas, amareladas, que depois se transformam 
em bagas negras. 

B) É uma planta da família das Solanaceae, com caule 
ramificado, formando um vasto tufo suportado por 
uma pequena raiz cônica.  

C) O caule tem folhas alternas, pontiagudas e retilíneas. 
D) Nem toda a planta é extremamente venenosa, porém, 

são conhecidos casos de envenenamentos mortais em 
crianças que confundem as bagas da beladona com as 
do mirtilo. 

E) Todas as alternativas estão incorretas  
 

16 - Assinale a alternativa correta. Um medicamento que é 
classificado como sendo simpatomimético, pode causar: 

A) Hiperglicemia  
B) Gliconeogenese 
C) Perda da massa muscular esquelética 
D) Miose  
E) Contração da músculo detrusor da bexiga 

 
17 - Assinale a alternativa correta. O propranolol pode ser 
utilizado no tratamento da enxaqueca porque: 

A) Causa constrição do vaso diretamente 
B) Causa dilatação do vaso indiretamente 
C) Causa constrição do vaso indiretamente 
D) Causa dilatação do vaso diretamente 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
18 - Assinale a alternativa correta. As ações cardíacas de 
fármacos parasimpatomiméticos, deve-se a sua ação nos 
receptores: 

A) M1 
B) M2 
C) M3 
D) N1 
E) BETA 2 

 
19 - Assinale a alternativa correta. Com o uso da 
fenilefrina, pode aparecer: 

A) Midríase pois age em beta 1 
B) Midríase pois age me alfa 1 
C) Midríase pois age em alfa 2 
D) Miose pois age em alfa 1 
E) Miose pois age em alfa 2 

 
20 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar que o 
alisquireno é um medicamento que: 

A) É um hipertensor que diminui a renina 
B) É um anti-hipertensivo que aumenta renina 
C) É um anti-hipertensivo eu diminui a renina 
D) É um hipertensor que aumenta renina 
E) É um antihipertensico antagonista da angiotensina II 

 
21 - De acordo com a Portaria Nº 1.555, DE 30 DE 
JULHO DE 2013 que dispõe sobre as normas de 
financiamento e de execução do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), alguns medicamentos tem como o Ministério 
da Saúde o responsável pelo financiamento e aquisição, 
exceto: 

A) Insulina regular 
B) Insulina NPH 
C) Hipoglicemiantes orais 
D) Contraceptivos orais 
E) Contraceptivos injetáveis 

 
22 - São medicamentos do componente especializado da 
assistência farmacêutica cuja aquisição é centralizada pelo 
Ministério da Saúde e fornecidos as Secretarias de Saúde 
de Estados e Distrito Federal: 

A) Entacapona 200mg comprimido 
B) Hidroxiureia 500mg capsula 
C) Alfaepoetina 4000 UI injetavel 
D) Imunoglobulina humana 1g injetável 
E) Risperidona 2mg comprimido 



 

 

 

  

23 - De acordo com o Art. 9º da Portaria Nº 1.555, DE 30 
DE JULHO DE 2013, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios são responsáveis pela seleção, programação, 
aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de 
validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e 
insumos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica, constantes dos Anexos I e IV da RENAME 
vigente, conforme pactuação nas respectivas CIB, exceto: 

A)  Plantas medicinais, drogas vegetais e derivados 
vegetais para manipulação das preparações dos 
fitoterápicos em Farmácias Vivas e farmácias de 
manipulação do SUS 

B) Matrizes homeopáticas e tinturas-mães conforme 
Farmacopeia Homeopática Brasileira, para as 
preparações homeopáticas em farmácias de 
manipulação do SUS 

C)  A aquisição do medicamento sulfato ferroso do 
Programa Nacional de Suplementação de Ferro  

D)  A aquisição do medicamento ácido fólico do 
Programa Nacional de Suplementação de Ferro  

E) Insulinas NPH e Regular 
 

24 - Medicamento antirretroviral utilizado na profilaxia de 
acidentes biológicos que durante o tratamento pode causar 
um icterícia benigna: 

A) Atazanavir 
B) Ritonavir 
C) Lamivudina 
D) Tenofovir 
E) Efavirenz 

 
25 - Medicamento antirretroviral utilizado na profilaxia de 
acidentes biológicos que durante o tratamento não pode ser 
associado com inibidor da bomba de prótons por haver 
interação medicamentosa diminuindo a ação do 
antirretroviral: 

A) Ritonavir 
B) Atazanavir 
C) Lamivudina 
D) Tenofovir 
E) Efavirenz 

 
26 - Medicamento antirretroviral utilizados na profilaxia 
da transmissão vertical por recém nascidos expostos ao 
HIV: 

A) “B” e “C” estão corretas 
B) Zidovudina 
C) Nevirapina 
D) Efavirenz 
E) Ritonavir 

 
27 - Medicamento antirretroviral contra-indicado a 
pacientes do sexo feminino em idade fértil por ter possível 
ação teratogênica: 

A) Efavirenz 
B) Ritonavir 
C) Lopinavir 
D) Zidovudina 
E) Lamivudina 

 
 
 
 

28 - Antirretroviral utilizado tanto no tratamento da AIDS 
com no tratamento da hepatite B, porém é contra –indicado 
para pacientes com insuficiência renal: 

A) Lamivudina  
B) Atazanavir 
C) Tenofovir 
D) Zidovudina 
E) Efavirenz 

 



 

 

 

  

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

[...] Até há pouco a vila tinha apenas uma rua. 
Chamavam-lhe, por ironia, a Rua do Meio. Agora, outros 
caminhos de areia solta se abriram num emaranhado. Mas 
a vila é ainda demasiado rural, falta–lhe a geometria dos 
espaços arrumados. Lá estão os coqueiros, os corvos, as 
lentas fogueiras que começam a despontar. As casas de 
cimento estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não 
são apenas casa destroçadas: é o próprio tempo 
desmoronado. [...] 

Dói-me a ilha como está, a decadência das casas, a 
miséria derramada pelas ruas. Mesmo a natureza parece 
sofrer de mau-olhado. Os capinzais se estendem secos, 
parece que empalharam o horizonte. À primeira vista, tudo 
definha. No entanto, mais além, à mão de um olhar, a vida 
reverbera, cheirosa como um fruto em verão: enxames de 
crianças atravessam os caminhos, mulheres dançam e 
cantam, homens falam alto, donos do tempo. 

COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa 
chamada terra. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. P. 

27-28. (Fragmento). 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Para Mariano, Rua do Meio é um nome irônico, pois 
durante muito tempo só existiu uma rua em Luar-do-chão. 
II. As imagens sobre a vila descrita no final do 1º 
parágrafo provocam no leitor a impressão de decadência. 
III. Os adjetivos EXAUSTAS e DESMORONADO 
aparecem, no trecho, em um contexto comum porque 
explicitam atributos próprios dos termos a que se referem. 

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

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. O uso dos adjetivos EXAUTO e DESMORONADO (1º 
parágrafo) ajuda o narrador a tornar mais subjetiva a sua 
descrição de “Luar-do-Chão”. 
II. No segundo parágrafo identificamos o verbo 
“empalhar” de uso pouco comum e que ajuda o narrador a 
construir a imagem de uma natureza “exuberante” e digna 
de orgulho dos que a usufruem. 
III. Na passagem “Dói-me a ilha como está”, a escolha do 
verbo revela o desejo do narrador de expressar emoções 
claramente particulares. 

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

 
31 - Que adjetivo no 2º parágrafo é utilizado de maneira 
semelhante a “desmoronado” (1º parágrafo)? 

A) secos 
B) alto 
C) derramada 
D) mau-olhado  
E) cheirosa 

32 - Uma expressão no último parágrafo, revela ao leitor 
eu a imagem de decadência pode ser algo percebido 
somente pelo narrador. Que expressão é essa? 

A) mais além 
B) no entanto 
C) mau-olhado 
D) à primeira vista 
E) donos do tempo 

 
33 - Identificamos a seguinte figura de linguagem persente 
no cartum abaixo: 

 
A) pleonasmo 
B) metonímia 
C) hipérbole 
D) catacrese 
E) eufemismo 

 
34 - Observe as orações seguintes: 
I. Ando muito distraída ultimamente. 
II. Nunca andei tanto para chegar a algum lugar. 
Assinale a alternativa incorreta com relação as orações: 

A) Ambas apresentam predicado verbo-nominal. 
B) “ANDAR” em I classifica-se como verbo de 

ligação e está associado a um predicativo de 
sujeito. 

C) O verbo “ANDAR” em II é intransitivo e está 
associado a um adjunto adverbial. 

D) A oração I apresenta predicado nominal. 
E) A oração II apresenta predicado verbal. 

 
35 - A alternativa que completa corretamente a sentença 
“__ cliente solicitou __ outra recepcionista __ troca de 
consulta” é: 

A) À – à – a 
B) A – a – à  
C) A – à – a 
D) A – à – à 
E) A – a – a  



 

 

 

  

36 - Leia a tira seguinte: 

 
 

O vocábulo “NÃOs” no segundo quadrinho é um exemplo 
do seguinte processo de formação das palavras: 

A) parassíntese 
B) derivação regressiva 
C) composição por aglutinação 
D) derivação imprópria 
E) neologismo 

 
A questão 37 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
37 - O termo destacado apresenta um exemplo da seguinte 
voz verbal: 

A) voz passiva pronominal 
B) voz passiva analítica 
C) voz ativa 
D) voz reflexiva 
E) nenhuma das respostas anteriores. 

 
38 - No período “Mesmo que isso a faça atrasar-se um 
pouco, Janete passará pela casa de sua mãe primeiro” é 
possível identificar a seguinte conjunção: 

A) subordinativa concessiva 
B) subordinativa condicional  
C) subordinativa conformativa 
D) subordinativa consecutiva 
E) coordenativa explicativa 

 
39 - Na frase “Nas férias, papai dava-se o prazer da pesca”, 
a função sintática do termo destacado é: 

A) objeto direto 
B) aposto 
C) índice de indeterminação do sujeito 
D) sujeito de infinitivo 
E) objeto indireto 

 
 
 

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

A) O casal estava aflito pela chegada do filho. 
B) Você está apto à função. 
C) O estudo deveria ser acessível para todos. 
D) Ela ficou imbuída em lembranças. 
E) Tenho respeito para com meus pais.  

 
 
 
 
 
 




