
  

 

Concurso Público 
Código: 653 

 
FARMACÊUTICO 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos  

 

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
O gosto musical de uma pessoa pode dar pistas 

sobre a maneira como ela pensa, e vice-versa, segundo 
pesquisadores da Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra. 

Publicado na plataforma Plos One, o estudo 
apontou que pessoas empáticas, com maior capacidade 
de se identificar com outra pessoa, preferiram músicas 
mais suaves, de baixa energia. Já aquelas classificadas 
como “sistemáticas” – pessoas que procuram analisar 
padrões no mundo – optaram por punk, heavy metal e 
músicas em geral mais complexas. 

Os pesquisadores afirmam que o trabalho pode 
ter implicações para a indústria musical. Muitas pessoas 
tomam decisões instantâneas sobre músicas que gostam 
ou não gostam, mas cientistas afirmam que os 
mecanismos dessas preferências continuam pouco claros. 

Para investigar essa questão, pesquisadores 
recrutaram 4 mil participantes, que foram submetidos 
_____ diferentes testes. Primeiramente, eles foram 
solicitados a preencher questionários com afirmações 
desenhadas para investigar se eram mais “empáticos” ou 
“sistemáticos”. Os participantes responderam, por 
exemplo, se tinham interesse por design e construção de 
motores de carro e se eram bons em prever o sentimento 
das pessoas. Depois, foram submetidos _____ 50 trechos 
curtos de músicas, de 26 estilos diferentes, e tiveram que 
dar notas de 1 a 10 para cada trecho. 

Pessoas com alto índice de empatia tiveram 
maior inclinação a gêneros como R&B, soft rock e folk. 
Por outro lado, quem se aproximou mais do perfil 
“sistemático” teve tendência a gostar da música de 
bandas de heavy metal e de jazz contemporâneo. 
Participantes com altos índices de empatia se 
aproximaram de músicas como a versão de Jeff Buckley 
para Hallelujah, de Leonard Cohen, e Come Away with 
Me, de Norah Jones. E quem foi identificado como 
“sistemático” teve maior conexão com músicas como 
Enter Sandman, do Metallica. 

Ao avançar na investigação, pesquisadores 
descobriram que dentro de um mesmo gênero musical 
havia diferenças na intensidade e no estilo de música 
preferido por cada grupo. David Greenberg, doutorando 
em Cambridge, sugere que esses achados podem ser 
úteis _____ indústria da música. “No Spotify e na Apple 
Music, por exemplo, há muito dinheiro sendo gasto com 
algoritmos para escolher quais músicas você deverá 
gostar”, afirma. “E entendendo o estilo de pensamento de 
determinada pessoa, tais serviços poderão no futuro 
alinhar suas recomendações musicais a esses padrões”. 

 
http://g1.globo.com/musica/noticia/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) à - à - a 
b) a - à - a 
c) a - a - à 
d) à - a - à 
 

2) Em relação ao texto, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) Pessoas empáticas são as que têm maior capacidade 

de se identificar com outra pessoa. 
b) Pessoas sistemáticas são as que buscam analisar 

padrões no mundo. 
c) Pessoas empáticas preferem músicas suaves, de baixa 

energia. 
d) Pessoas sistemáticas preferem gêneros como R&B, 

soft rock e folk. 
 

3) Segundo o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - A pesquisa apontou que o gosto musical de uma 

pessoa pode indicar a maneira como pensa. 
II - Em um mesmo gênero musical há diferenças de 

intensidade e de estilo de música. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Somente o item I está correto.  
d) Somente o item II está correto. 
 

4) O termo sublinhado em “O gosto musical de uma 
pessoa pode dar pistas sobre a maneira como ela pensa, 
e vice-versa, segundo pesquisadores da Universidade de 
Cambridge, na Inglaterra.” indica: 
 
a) Explicação. 
b) Conformidade. 
c) Conclusão. 
d) Proporcionalidade. 
 

5) As palavras sublinhadas no período “Participantes com 
altos índices de empatia se aproximaram de músicas 
como a versão de Jeff Buckley para Hallelujah, de 
Leonard Cohen.” classificam-se, quanto à morfologia, 
respectivamente, como: 
 
a) Preposição - pronome. 
b) Pronome - preposição. 
c) Preposição - conjunção. 
d) Conjunção - preposição. 
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6) Quanto à concordância, analisar a sentença abaixo: 
 
Se o sujeito é representado por expressões como “A 
maioria de”, “A maior parte de”, “Grande parte de”, “Parte 
de” e um nome no plural, o verbo irá para o singular ou 
plural. Ex.: “A maior parte deles recusou o convite” ou “A 
maior parte deles recusaram o convite” (1ª parte). Se o 
sujeito é representado pela expressão “Cada um de” e um 
nome no plural, o verbo fica no singular. Ex.: “Cada um 
dos concorrentes deve preencher a ficha corretamente” 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente incorreta. 
d) Totalmente correta. 
 

7) Assinalar a alternativa INCORRETA quanto às regras 
de acentuação: 
 
a) A palavra “repórter” é acentuada porque é uma 

proparoxítona terminada em “r”. 
b) A palavra “inorgânico” é acentuada porque é uma 

proparoxítona. 
c) A palavra “vício” é acentuada porque é uma paroxítona 

terminada em ditongo oral. 
d) A palavra “nível” é acentuada porque é uma paroxítona 

terminada em “l”. 
 

 
8) A palavra “nominalização” é formada pelo processo 
denominado derivação sufixal. Assinalar a alternativa que 
apresenta uma palavra formada pelo mesmo processo: 
 
a) Reanimar. 
b) Insaciável. 
c) Reabilitar. 
d) Libertação. 
 

 
9) A colocação do pronome sublinhado está INCORRETA 
em: 
 
a) Sempre soube que me negariam o pedido. 
b) Muitos te deram uma oportunidade e você não soube 

aproveitar nenhuma. 
c) Hoje completam-se 20 anos de estudo ininterrupto. 
d) Não se esqueça dos meus conselhos. 
 

 
10) Assinalar a alternativa em que todas as palavras estão 
CORRETAMENTE flexionadas no plural: 
 
a) Sempre-vivas; mão-bobas; sextas-feiras. 
b) Salários-família; obras-primas; tico-ticos. 
c) Cartão-postais; bem-te-vis; cirurgiões-dentistas. 
d) Quero-queros; peixes-espadas; vices-prefeitos. 
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

 
11) Considerando-se o Windows 7 Professional, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - O Windows requer pelo menos uma conta 

administrador no computador. 
II - Se o usuário tiver apenas uma conta no computador, 

poderá alterá-la de conta administrador para uma conta 
padrão. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

 
12) Assinalar a alternativa que apresenta um tipo de 
software: 
 
a) Placa-mãe. 
b) Disco rígido. 
c) Memória RAM. 
d) Sistema operacional. 
 

 
13) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
ocorre a instalação do vírus pela: 
 
a) Execução de um arquivo infectado. 
b) Execução explícita do código malicioso. 
c) Execução de outro código malicioso. 
d) Exploração de vulnerabilidades. 
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14) Em relação à Minibarra de Ferramentas do Word 
2007, analisar os itens abaixo: 
 
I - Oferece acesso rápido às ferramentas de formatação. 
II - É possível personalizá-la. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

 

15) No Excel 2007, por meio do botão , é possível 
inserir: 
 
a) Clip-art no documento. 
b) Uma imagem de um arquivo. 
c) Um objeto incorporado. 
d) Um elemento gráfico SmartArt para comunicar 

informações visualmente. 
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Considerando-se os direitos e deveres dos cidadãos, 
analisar a sentença abaixo: 
 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (1ª parte). Nas várias esferas da 
vida social, a mulher tem conseguido igualdade, como o 
direito à paridade no trabalho, e, na direção da família, 
direito à maternidade como função social e direito à 
educação não diferenciada nas escolas, entre outras 
conquistas (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
17) De acordo com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Com 
base nisso, assinalar a alternativa que apresenta uma 
informação INCORRETA: 
 
a) No Brasil, é inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias.  

b) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição.  

c) No Brasil é livre a manifestação do pensamento desde 
que seja mantido o anonimato. 

d) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. 

 

18) De acordo com a Lei Orgânica do Município, em 
relação ao que dispõe sobre os bens municipais, assinalar 
a alternativa que apresenta uma informação INCORRETA: 
 
a) São bens municipais todas as coisas, móveis e imóveis, 

direitos e ações que, a qualquer título, pertencem ao 
Município. 

b) É vedada a doação, venda ou concessão de uso de 
qualquer fração dos parques, praças, jardins e lagos 
públicos, exceto se for aprovada por 2/3 dos membros 
da Câmara de Vereadores. 

c) O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser 
feito mediante concessão ou permissão, conforme o 
interesse público exigir. 

d) A administração dos bens municipais é competência do 
Prefeito, mesmo os que são utilizados nos serviços da 
Câmara Municipal. 
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19) Com base na Lei Municipal nº 1.934/06, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A readaptação é a espécie de transferência efetuada 

a fim de prover o servidor em outro cargo mais 
compatível com sua superveniente limitação de 
capacidade física ou mental, apurada em inspeção 
médica. 

(---) O servidor que estiver na situação de readaptado por 
incapacidade física ou mental, deverá passar por 
inspeção médica a cada seis meses para avaliação de 
sua real situação.  

(---) A recondução ocorre como consequência da 
reintegração, hipótese em que o servidor que ocupava 
o cargo do reintegrado tem o direito de ser 
reconduzido a seu cargo de origem. 

 
a) E - C - C. 
b) C - E - E. 
c) E - C - E. 
d) C - C - C. 
 

20) Segundo a Lei Municipal nº 1.934/06, o servidor 
perderá parte do vencimento quando: 
 
I - Ocorrer atraso, ausências e saídas antecipadas, 

superiores a 20 minutos, sem prejuízo das demais 
penalidades, na proporcionalidade do atraso, da 
ausência ou das saídas antecipadas.  

II - Faltar justificadamente ao serviço, como também os 
dias de repouso da respectiva semana, sem prejuízo 
das demais penalidades.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

21) Considerando-se o que dispõe a Lei Municipal 
nº 1.934/06, sobre as vantagens e indenizações, analisar 
a sentença abaixo: 
 
Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as 
verbas de caráter indenizatório, compensatório e auxílio 
para diferença de caixa (1ª parte). As verbas 
indenizatórias se incorporam ao vencimento ou provento 
para qualquer efeito (2ª parte). As vantagens pecuniárias 
não serão computadas nem acumuladas para efeito de 
concessão de quaisquer outros acréscimos (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

22) Segundo o Decreto nº 7.508/11, o acesso universal e 
igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, 
cumulativamente: 
 
I - Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 
II - Ter o medicamento sido prescrito por profissional de 

saúde, no exercício regular de suas funções no SUS. 
III - Ter a dispensação ocorrido em unidades as quais não 

foram indicadas pela direção do SUS.  
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

23) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, as 
ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o SUS são 
desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios, 
EXCETO: 
 
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 
b) Integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

d) Desigualdade da assistência à saúde, considerando-se 
privilégios de qualquer espécie. 
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24) Em conformidade com a Lei nº 13.021/14, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de 
ações e serviços que visem a assegurar a assistência 
terapêutica integral e a promoção, proteção e recuperação 
da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que 
desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando ao seu 
acesso e ao seu uso racional (1ª parte). No âmbito da 
assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer 
natureza requerem, obrigatoriamente, para seu 
funcionamento, a responsabilidade e a assistência técnica 
de Farmacêutico habilitado na forma da lei (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

25) De acordo com a Lei nº 9.787/99, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Medicamento de Referência: produto inovador 

registrado no órgão federal responsável pela vigilância 
sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, 
segurança e qualidade foram comprovadas 
cientificamente junto ao órgão federal competente, por 
ocasião do registro. 

(---) Medicamento Genérico: aquele que contém o mesmo 
ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma 
concentração, forma farmacêutica, via de 
administração, posologia e indicação terapêutica, 
preventiva ou diagnóstica, do medicamento de 
referência registrado no órgão federal responsável 
pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em 
características relativas ao tamanho e forma do 
produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, 
excipientes e veículos, devendo sempre ser 
identificado por nome comercial ou marca. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

26) Considerando-se a Lei nº 11.951/09, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) É permitida. 
(2) É vedada. 
 
(---) A captação de receitas contendo prescrições 

magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias e 
postos de medicamentos, ainda que em filiais da 
mesma empresa, bem como a intermediação entre 
empresas. 

(---) Às farmácias que possuem filiais a centralização total 
da manipulação em apenas um dos estabelecimentos. 

 
a) 1 - 1. 
b) 1 - 2. 
c) 2 - 2. 
d) 2 - 1. 
 

27) Segundo o Código de Ética Profissional, no que 
dispõe sobre a publicidade e os trabalhos científicos, é 
vedado ao Farmacêutico, EXCETO: 
 
a) Publicar, em seu nome, trabalho científico do qual não 

tenha participado, ou atribuir-se a autoria exclusiva, 
quando houver participação de subordinados ou outros 
profissionais, Farmacêuticos ou não. 

b) Promover publicidade enganosa ou abusiva da boa fé 
do usuário. 

c) Anunciar produtos farmacêuticos ou processos por 
quaisquer meios capazes de induzir ao uso indevido e 
indiscriminado de medicamentos ou de outros produtos 
farmacêuticos. 

d) Divulgar assunto ou descoberta de conteúdo verídico. 
 

28) O sistema imune está estruturado para reconhecer, 
responder e destruir uma ampla variedade de organismos 
invasores como bactérias, vírus, fungos e parasitas, 
podendo causar danos aos tecidos normais bem como 
aos organismos invasores capazes de desencadear uma 
resposta imunológica. Sobre essas respostas 
imunológicas, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A reação de hipersensibilidade tipo IV ocorre quando os 

anticorpos se ligam a antígenos presentes na superfície 
das células. 

b) A reação de tipo III é conhecida como 
hipersensibilidade mediada por células ou tardia, 
dependente de células T CD4+ ou outro tipo de 
citotoxidade dependente de células T CD8+. 

c) A reação de hipersensibilidade de tipo II resulta da 
formação de complexos imunes, entre antígenos 
exógenos e anticorpos, ou entre antígenos endógenos 
e autoanticorpos. 

d) A reação de hipersensibilidade tipo I é anafilática ou 
alérgica e é mediada pela IgE ligada à superfície de 
mastócitos e basófilos. 
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29) A toxoplasmose é uma zoonose de felídeos causada 
pelo Toxoplasma gondii. O contágio se dá, 
predominantemente, pela ingestão de oocistos, eliminados 
pelas fezes de gatos ou de outros felídeos, ou também 
pela ingestão de alimentos de origem animal, 
especialmente carnes mal cozidas, contendo cistos do 
parasita. Sobre o diagnóstico laboratorial da 
toxoplasmose, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Presença de anticorpos IgG de baixa afinidade ou 

avidez, detectada pelo ELISA-Ureia, caracteriza um 
perfil sorológico de toxoplasmose recém-adquirida. 

b) Ausência de anticorpos IgA, IgE e IgM caracteriza um 
perfil sorológico de toxoplasmose recém-adquirida. 

c) Presença de grandes quantidades de anticorpos IgA, 
IgE e IgM caracteriza o perfil sorológico da infecção 
crônica. 

d) Na fase crônica da doença, há a presença de 
anticorpos IgG de altos títulos e baixa avidez ou 
afinidade permanentes. 

 

30) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O exame tempo de ______________ avalia a via 
extrínseca da coagulação, onde estão envolvidos os 
fatores I, II, V, VII e X, sendo que o material deve ser 
coletado com o anticoagulante citrato. 
 
a) protrombina 
b) sangramento 
c) trombina 
d) tromboplastina parcial ativada 
 

31) São características relacionadas à Chlamydia 
trachomatis, as quais são úteis na diferenciação dessa 
bactéria de outras espécies de Chlamydia e 
Chlamydophila patogênicas para seres humanos: 
 
I - Forma do corpo elementar arredondada. 
II - Sensível à sulfa. 
III - Coloração do glicogênio de inclusão positiva. 
IV - Ausência de corpo elementar. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
 

32) Considerando-se os fármacos que aumentam a 
motilidade do trato gastrointestinal, assinalar a alternativa 
cujo fármaco exerce essa ação sem causar purgação: 
 
a) Lactulose. 
b) Domperidona. 
c) Docusato de sódio. 
d) Bisacodil. 
 

33) Considerando-se os potenciais alvos de ação de 
antibióticos nos microrganismos e os fármacos 
correspondentes utilizados na quimioterapia, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Inibição da síntese de ácidos nucleicos. 
(2) Inibição da síntese de proteínas. 
(3) Inibição da síntese de peptideoglicano. 
 
(---) Ciprofloxacino. 
(---) Tetraciclinas. 
(---) Penicilina. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 2 - 3 - 1. 
 

34) Sobre os efeitos adversos do uso da insulina, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - A hipoglicemia é o efeito adverso mais comum, sua 

detecção deve ser feita aos primeiros sintomas de 
dormência na língua, sudorese, taquicardia. 

II - A lipodistrofia, caso frequente do efeito adverso da 
insulina, ocorre nos locais de injeção da insulina, 
podendo ser hipertrófica ou atrófica. 

III - A resistência à insulina administrada pode ocorrer pelo 
agravamento da obesidade ou, mais raramente, pela 
produção de anticorpos contra a insulina. 

  
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

35) Considerando-se as normas referentes à prescrição 
de medicamentos sujeitos a controle especial, analisar os 
itens abaixo:  
 
I - É permitida a prescrição de quantidade de comprimidos 

para até 30 dias de tratamento para substâncias 
anorexígenas da lista B2. 

II - A receita de controle especial branca é válida por 30 
dias, podendo ser prescritos medicamentos da lista C1 
para até 60 dias de tratamento. 

III - Substâncias pertencentes à lista A1 devem ser 
prescritas com Notificação de Receita de cor amarela, 
para até 60 dias de tratamento. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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36) Considerando-se as incompatibilidades físicas e a 
imiscibilidade quando duas substâncias são combinadas, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Água. 
(2) Álcool. 
 
(---) Silicone. 
(---) Resina. 
(---) Goma. 
 
a) 1 - 2 - 1. 
b) 1 - 1 - 2. 
c) 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1. 
 

37) Segundo a Resolução - RDC nº 67/07, é o conjunto de 
operações (programação, coordenação e execução) com 
o objetivo de verificar a conformidade das matérias-
primas, materiais de embalagem e do produto acabado, 
com as especificações estabelecidas. Trata-se do(a): 
 
a) Desvio de qualidade. 
b) Controle em processo. 
c) Controle de qualidade. 
d) Garantia da qualidade. 
 

38) Considerando-se os adjuvantes técnicos, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Agentes alcalinizantes são utilizados para fornecer 

estabilidade à preparação. 
(---) Agentes quelantes fornecem resistência contra 

mudanças de pH para a formulação.  
(---) Surfactantes são substâncias que reduzem a tensão 

superficial. 
 
a) C - E - C. 
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) E - C - E. 
 

39) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
________________ são soluções hidroalcoólicas, 
transparentes e edulcoradas indicadas para uso oral, que 
podem ou não conter medicamento. 
 
a) Xaropes 
b) Tinturas 
c) Linimentos 
d) Elixires 
 

40) Na farmácia magistral, pode-se preparar uma solução 
aquosa diluindo-se outra solução com concentração 
conhecida. Assinalar a alternativa que expressa a 
quantidade necessária da solução aquosa de um fármaco 
X na concentração de 75% p/v para a preparação de 
100mL de uma solução aquosa do mesmo fármaco na 
concentração de 30% p/v: 
 
a) 50mL 
b) 55mL 
c) 40mL 
d) 45mL 
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