
  

 

Concurso Público 
Código: 666 

 
FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO 

 
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 

 
Os hábitos e os costumes dos primeiros 

habitantes da Amazônia não são apenas vestígios 
arqueológicos enterrados no passado: ao contrário, 
renovam-se com atuais moradores da região. Nos quintais 
das casas de comunidades contemporâneas, brotam 
várias espécies que já faziam parte do dia a dia dos índios 
que viveram naqueles mesmos locais há centenas de 
anos – como o mamão e a macaxeira. Esta foi a 
conclusão da bióloga Juliana Lins durante sua pesquisa 
de mestrado, realizada no Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa) e recém-publicada na Plos One.  

Instigada pelas marcas que os antigos índios 
deixaram, a estudante decidiu investigar quintais de casas 
atuais que se localizam sobre sítios arqueológicos 
precisamente aqueles instalados em terras pretas de índio 
– solos antropogênicos ricos em nutrientes como fósforo, 
cálcio e magnésio, além de um tipo de carvão vegetal 
muito eficiente em reter nutrientes. Essas áreas 
frequentemente apresentam, também, vestígios mais 
concretos de populações passadas, como cerâmicas. 

“É difícil explicar como ou por que, mas os índios, 
de alguma forma, criaram esses solos. Não sabemos se 
foi intencional, mas sabemos que eles estão nos locais 
onde as pessoas moravam e que eles existem por causa 
do lixo – restos de comida, excrementos etc. – que a 
comunidade produzia”, conta Lins. As terras pretas de 
índio estão espalhadas pela Amazônia, quase sempre em 
lugares privilegiados para a ocupação humana, como o 
topo de barrancos ou à beira dos rios. Depois dos nativos, 
viveram sobre elas os imigrantes europeus, que viram 
nesses locais paragens férteis e seguras, e a ocupação 
teve continuidade até os dias atuais. 

 
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2015/06/quintais-de-outros-tempos - 

adaptado. 

 

1) Sobre o texto, analisar a sentença abaixo: 
 
A pesquisa da bióloga Juliana Lins deu-se sobre os 
quintais de casas atuais que se localizam sobre sítios 
arqueológicos (1ª parte). Os hábitos e os costumes dos 
índios da Amazônia são vestígios arqueológicos 
enterrados no passado e têm se renovado com os atuais 
moradores da região (2ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

2) Acerca do texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Segundo a pesquisadora, de alguma forma os índios 

criaram os solos de terras pretas. 
II - As terras pretas de índio espalhadas pela Amazônia 

são quase sempre lugares privilegiados para moradia, 
ou seja, topo de barrancos ou beira de rios. 

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

3) A palavra sublinhada em “Ele não está sozinho.” 
classifica-se sintaticamente como: 
 
a) Objeto direto. 
b) Sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Adjunto adverbial. 
 

4) Quanto à concordância, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) Pesquisadores de várias partes do mundo tentam 

recriar o que os índios brasileiros fizeram ao longo de 
muitos anos. 

(...) Em cinco comunidades, foram encontrados vestígios 
cerâmicos da tradição Borda Incisa. 

(...) Nas casas onde foram encontrados vestígios 
arqueológicos de tradições diferentes, a composição 
dos quintais foi mais variada. 

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

5) A palavra está INCORRETAMENTE acentuada em: 
 
a) Cabriúva. 
b) Meritíssimo. 
c) Escleróse. 
d) Óbolo. 
 

6) A voz verbal denominada passiva pode ser encontrada 

em: 
 
a) Os pais foram visitados pelos filhos em seus 

respectivos locais de trabalho. 
b) As escolas farão reunião dos professores no primeiro 

dia das férias de inverno. 
c) As meninas levarão os lanches para a confraternização. 
d) Os meninos são responsáveis por prover as bebidas da 

confraternização. 
 

7) A palavra “automóvel” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação sufixal. 
b) Derivação prefixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Hibridismo. 
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8) A pontuação está CORRETA em: 
 
a) Há mais de dez anos, ele estuda as terras pretas de 

índio da Amazônia central, procurando aprender, com 
os povos do passado maneiras de enriquecer, solos 
pobres e transformar áreas degradadas em produtivas. 

b) As pesquisas são importantes, não só para a 
preservação do que ainda temos, mas também, para a 
recuperação de recursos genéticos de espécies nativas 
que estão desaparecendo. 

c) As pessoas de hoje, dialogam com as pessoas do 
passado através das plantas que brotam nesses 
quintais. 

d) De todos os fatores, o contexto arqueológico foi o mais 
capaz de explicar a composição florística dos quintais 
contemporâneos. 

 

9) Analisar os itens abaixo quanto à colocação 
pronominal: 
 
I - Não se iluda, caro colega. 
II - Jamais se explicou tão bem o conteúdo. 
 
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. 
 

10) Assinalar a alternativa em que há figura de 

pensamento denominada hipérbole: 
 
a) A raposa muito esperta disse algo que convenceu o 

galo. 
b) Já te disse um milhão de vezes que não quero aderir a 

esse plano de telefonia. 
c) O silêncio foi quebrado com o soar do sino. 
d) O rapaz vive do trabalho. 
  
  

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) São tipos de calculadora disponíveis no Windows 7: 
 
a) Científica, Programador e Estatística. 
b) Padrão, HP e Simplificada. 
c) Financeira, Trigonométrica e Científica. 
d) Padrão, Científica e HP.  
 

12) Dentre os modos de exibição disponíveis na guia 
Exibição do Word 2013, aquele que permite ler um 
documento incluindo ferramentas projetadas para leitura 
em vez de escrita é o: 
 
a) Modo de Leitura. 
b) Modo de Exibição. 
c) Modo Estrutura de Tópicos. 
d) Modo Rascunho. 
 

13) Em qual guia do Excel 2007 é possível editar 
cabeçalho e rodapé de uma planilha? 
 
a) Início. 
b) Inserir. 
c) Layout da Página. 
d) Fórmulas. 
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14) Considerando-se os tipos de licença de software, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Shareware. 
(2) Freeware.  
(3) Demo. 
 
(---) São programas gratuitos, eles não expiram e o 

usuário pode usá-los livremente sem ter que pagar 
nada por isso. 

(---) São programas que, depois de um determinado 
tempo de uso – esse tempo varia de programa para 
programa –, perdem algumas ou todas as suas 
funcionalidades. 

(---) São programas que não expiram nem podem ser 
registrados e que normalmente contêm recursos 
limitados. 

 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3.  
 

15) Dentre as principais extensões de arquivos que 
normalmente são utilizadas para a imagem, estão: 
 
a) .doc, .rtf e .dot. 
b) .ppt, .pps e .htm. 
c) .bmp, .tif e .jpg. 
d) .pdf, .mp3 e .arj. 
   

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) Em relação aos direitos políticos, analisar a sentença 
abaixo: 
 
No Brasil, os direitos políticos não são direitos garantidos 
a todos os cidadãos, pois mulheres e analfabetos, por 
exemplo, são excluídos da vida política (1ª parte). Direitos 
políticos podem ser compreendidos como um conjunto de 
normas que permite ao cidadão (quando aptos a isso) 
escolher seus representantes através do voto, bem como 
o direito de candidatar-se (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. 

17) As principais fontes de energia sustentável são as 
renováveis e limpas, com nenhum ou muito pouco índice 
de geração de CO2 e outros gases do efeito estufa. Desta 
forma, o uso de fontes de energias renováveis e a busca 
da máxima eficiência energética possível são os dois 
pilares da energia sustentável. Com base nisso, assinalar 
a alternativa que NÃO apresenta uma fonte de energia 
renovável: 
 
a) Energia eólica. 
b) Energia derivada do petróleo. 
c) Energia das marés. 
d) Energia solar. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) De acordo com a Constituição Federal, em relação ao 
direito de greve, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É assegurado o direito de greve, competindo aos 

empregadores decidir sobre a oportunidade de exercê-
lo e sobre os interesses que devam por meio dele 
defender.  

b) O empregador definirá os serviços ou atividades 
essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. 

c) Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às 
penas da lei. 

d) Nas empresas de menos de cem empregados, é 
assegurada a eleição de um representante destes com 
a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 
direto com os empregadores.  

 

 
19) Conforme a Constituição Federal, a previdência social 
será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei: 
 
I - Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e 

idade avançada. 
II - Salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes 

dos segurados de baixa renda. 
III - Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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20) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/11, sem 
prejuízo das outras providências legais, o Ministério da 
Saúde informará aos órgãos de controle interno e externo: 
 
I - O descumprimento injustificado de responsabilidades 

na prestação de ações e serviços de saúde e de 
outras obrigações previstas neste Decreto. 

II - A não aplicação, malversação ou desvio de recursos 
financeiros.  

III - Outros atos de natureza ilícita de que tiver 
conhecimento. 

 
Está(ão) CORRETO(S):  
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

21) De acordo com a Lei nº 8.080/90 - SUS, sobre o 
planejamento e o orçamento, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O processo de planejamento e orçamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local 
até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de 
saúde com a disponibilidade de recursos em planos 
de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito 
Federal e da União.  

(---) O Conselho Nacional de Justiça estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em 
cada jurisdição administrativa. 

(---) Não será permitida a destinação de subvenções e 
auxílios a instituições prestadoras de serviços de 
saúde com finalidade lucrativa.  

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

22) Conforme a Lei Orgânica do Município, em relação 
aos conselhos municipais, analisar a sentença abaixo: 
 
Os conselhos municipais não são órgãos governamentais 
e têm por finalidade auxiliar exclusivamente o Presidente 
da Câmara Municipal (1ª parte). Cabe ao Vereador mais 
votado na última eleição especificar as atribuições de 
cada conselho, sua organização, composição e 
funcionamento (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. 

23) Segundo a Lei Orgânica do Município, a comissão 
representativa funciona no recesso da Câmara Municipal, 
e tem as seguintes atribuições: 
 
I - Zelar pelas prerrogativas do Poder Executivo. 
II - Zelar pelas prerrogativas do Poder Judiciário. 
III - Autorizar o Prefeito a se ausentar do Município e do 

Estado. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

24) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
__________ é o retorno do servidor aposentado por 
invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os motivos 
determinantes da aposentadoria.  
 
a) Readaptação 
b) Reversão 
c) Reintegração 
d) Nomeação 
 

25) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, a respeito dos direitos e 
das vantagens, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo 

efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor 
fixado em lei. 

(---) Remuneração é a retribuição paga ao servidor pelo 
efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor 
fixado em lei. 

(---) A lei fixará a relação de valores entre a maior e a 
menor remuneração dos servidores municipais. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 
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26) De acordo com a Resolução nº 338/04, do Conselho 
Nacional de Saúde, o objetivo da assistência farmacêutica 
na Atenção Básica é: 
 

a) Promover o uso racional dos medicamentos. 
b) Apoiar as ações de saúde na promoção do acesso aos 

medicamentos essenciais. 
c) Contribuir na melhoria da qualidade de vida da 

população, integrando ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde. 

d) Apoiar as ações de saúde na promoção do acesso aos 
medicamentos essenciais e promover o seu uso 
racional. 

 

27) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 

De acordo com a RDC nº 67/07, Forma Farmacêutica é o 
estado ____________ de apresentação que os 
_______________________ possuem, após uma ou mais 
operações farmacêuticas executadas com ou sem a 
adição de ____________ apropriados, a fim de facilitar a 
sua utilização e obter o ______________ desejado, com 
características apropriadas a uma determinada via de 
administração. 
 

a) final - princípios ativos farmacêuticos - excipientes - 
efeito terapêutico 

b) final - insumos farmacêuticos - princípios ativos - efeito 
terapêutico 

c) inicial - princípios ativos farmacêuticos - excipientes - 
efeito adverso 

d) inicial - insumos farmacêuticos - princípios ativos - 
efeito adverso 

 

28) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) É um direito não ser limitado, por disposição 
estatutária ou regimental de estabelecimento 
farmacêutico, tampouco de instituição pública ou 
privada, na escolha dos meios cientificamente 
reconhecidos a serem utilizados no exercício da sua 
profissão. 

(---) É um dever respeitar a vida, jamais cooperando com 
atos que intencionalmente atentem contra ela ou que 
coloquem em risco a integridade do ser humano ou da 
coletividade. 

(---) É vedado realizar ou participar de atos fraudulentos 
em qualquer área da profissão farmacêutica. 

 

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

 

29) Assinalar a alternativa que apresenta o tipo de doença 
hematológica que está associada à presença do 
cromossomo Philadelphia na análise citogenética: 
 

a) Leucemia mieloide aguda. 
b) Leucemia granulocítica crônica. 
c) Reação leucemoide. 
d) Leucemia linfocítica crônica. 

30) Uma jovem de 21 anos relatou apresentar diminuição 
da força física há aproximadamente seis meses e, nos 
últimos meses, notou emagrecimento, palidez cutânea e 
diarreia, além de formigamentos e diminuição das 
sensibilidades profundas nos membros superiores e 
inferiores. O hemograma da paciente apresentou: 
 
Hemácias: 1.400.000/mm

3
.........(referência 4.500.000 a 

6.000.000/mm
3
); 

Hematócrito: 17%........................(referência 38 a 50%); 
Hemoglobina: 6g/dL....................(referência 13 a 16g/dL); 
VCM: 135µ

3
................................(referência 80 a 100µ

3
); 

Bilirrubinas levemente aumentadas. 
Nível sérico de vitamina B12 normal. 
 
Considerando-se o hemograma acima, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A paciente apresenta anemia com comprometimento de 

sensibilidade profunda com possível deficiência de 
vitamina B12. 

b) A paciente apresenta diagnóstico de miolofibrose 
primária. 

c) A paciente apresenta hemostasia primária. 
d) A paciente foi diagnosticada com leucemia mieloide 

crônica. 
 

31) Uma criança de sete anos de idade apresenta um 
nódulo de aproximadamente 2cm de diâmetro na nuca 
com escamação e algumas pequenas placas com falha no 
couro cabeludo. Foi realizado um exame direto de 
raspados da área afetada, tratados com hidróxido de 
potássio (KOH) e analisados sob microscopia óptica. Após 
o exame, a criança foi diagnosticada com dermatomicose. 
Assinalar a alternativa que apresenta um fungo 
dermatófito e que possivelmente teve resultado positivo no 
exame: 
 
a) Neisseria gonorrhoeae. 
b) Microsporum. 
c) Sarcoptes scabiei. 
d) Pediculus humanus capitis. 
 

 
32) Sobre a síndrome da imunodeficiência humana - Aids, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - É uma imunodeficiência grave, causada pelo vírus HIV. 
II - O vírus causador infecta os linfócitos T CD4

+
, 

macrófagos e células dendríticas, causando uma 
disfunção maciça no sistema imunológico. 

III - O HIV comumente se torna resistente aos fármacos, 
devido à sua baixa taxa de mutação. 

IV - A depleção das células T CD4
+
, induzida pelo HIV, 

aumenta a suscetibilidade às infecções por diversos 
microrganismos oportunistas. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
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33) Dentre as infecções fúngicas, qual espécie patogênica 
cresce bem e em poucos dias em ágar sabouraud 
dextrose em aproximadamente 30°C, formando colônia 
branca a creme, lisa e brilhante? 
 
a) Mycobacterium kansaii. 
b) Candida albicans. 
c) Entamoeba coli. 
d) Candida guilliermondii. 
 

34) A hepatite é a inflamação do fígado que pode ser 
causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e 
outras drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas 
e genéticas. Assinalar a alternativa que apresenta um dos 
testes utilizados para diagnóstico laboratorial das 
hepatites virais, que permitem avaliar o grau de 
comprometimento hepático e monitorar a eficácia 
terapêutica de medicamentos: 
 
a) Enzimaimunoensaio (ELISA). 
b) Concentração sérica de bilirrubinas. 
c) Radioimunoensaio (RIE). 
d) Quimioluminescência. 
 

35) Uma mulher de 30 anos apresenta sensação de 
queimação ao urinar, desconforto na região pélvica, urina 
turva e com odor forte. Foi coletada urina para exame 
laboratorial, apresentando as seguintes alterações na 
urinálise: urinálise macroscópica: hematúria; urinálise 
microscópica: inúmeros leucócitos, eritrócitos, células 
epiteliais transicionais ocorrendo isoladamente ou como 
fragmentos, histiócitos e células gigantes, bactérias e 
ausência de cilindros. Com base nas informações, 
assinalar a alternativa que apresenta a possível patologia 
do sistema urinário dessa paciente: 
 
a) Cistite. 
b) Síndrome nefrótica. 
c) Neoplasia do trato urinário. 
d) Glomerulonefrite aguda. 
 

 
36) O hemograma é um dos exames complementares 
mais requeridos nas consultas médicas, pois ele avalia os 
elementos celulares do sangue quantitativamente e 
qualitativamente. A anemia pode ser detectada através do 
eritrograma, que é a parte do hemograma que avalia o 
eritrônio. Considerando-se a classificação da anemia pela 
patogênese, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Anemia hiper-regenerativa. 
(2) Anemia hiporregenerativa. 
 
(---) Anemia pós-hemorrágica. 
(---) Anemia por síntese deficiente de eritropoetina. 
(---) Anemia hemolítica. 
(---) Anemia ferropênica. 
(---) Anemia perniciosa. 
 
a) 2 - 1 - 1 - 2 - 2. 
b) 1 - 1 - 2 - 2 - 2 
c) 1 - 2 - 1 - 2 - 2 
d) 2 - 2 - 1 - 1 - 1. 

37) Assinalar a alternativa que apresenta o tipo de cilindro 
que pode ser encontrado na urina em caso de o indivíduo 
ter praticado exercício extenuante: 
 
a) Leucocitário. 
b) Céreo. 
c) Lipoídico. 
d) Hemático. 
 

38) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
_______ são preparações semissólidas destinadas à 
aplicação sobre a pele e que geralmente contêm uma 
proporção maior de material sólido do que _______, 
apresentando uma consistência firme. 
 
a) Pastas - pomadas 
b) Emplastros - géis 
c) Cremes - pastas 
d) Pomadas - pastas 
 

39) Entre os compostos abaixo, podem-se verificar alguns 
que sofrem um tipo de incompatibilidade chamada 
complexação, com EXCEÇÃO de: 
  
a) Tetraciclinas. 
b) Parabenos. 
c) Paracetamol. 
d) Amido. 
 

40) Sobre as boas práticas de manipulação em farmácias 
(BPMF) a serem observadas na manipulação, 
conservação e dispensação de preparações magistrais, 
oficinais e na aquisição de matérias-primas e materiais de 
embalagem, analisar os itens abaixo: 
 
I - É indispensável o acompanhamento e o controle de 

todo o processo de manipulação, de modo a garantir ao 
paciente um produto com qualidade, seguro e eficaz. 

II - As atribuições e responsabilidades individuais devem 
estar formalmente descritas e perfeitamente 
compreensíveis a todos os empregados, investidos de 
autoridade suficiente para desempenhá-las, não 
podendo existir sobreposição de atribuições e 
responsabilidades na aplicação das BPMF. 

III - É uma atribuição do Farmacêutico avaliar a prescrição 
quanto à concentração e compatibilidade físico-química 
dos componentes, dose e via de administração, forma 
farmacêutica e o grau de risco. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 


	Farmacêutico Bioquímico
	Enfermeiro_M4 até 25
	Farmacêutico Bioquímico_F4



