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FARMACÊUTICO – CADERNO DE PROVA  

WEB PROCESSO 143/2015 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

Este caderno, com 20 Questões objetivas divididas em: 

a) (05) Cinco questões de Português; 

b) (05) Cinco questões SUS; 

c) (10) Dez questões Específicas do cargo. 

02 – Verifique se este material está em ordem e completo, caso contrário, informe IMEDIATAMENTE o 

fiscal. 

03 – Após conferência, o candidato deverá assinar a prova e o cartão de resposta no espaço próprio. 

04 – Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as 

letras (A), (B), (C), (D) e (E),  só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve 

assinalar UMA RESPOSTA. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE 

UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 

respostas por erro do candidato. 

05 – As questões deverão ser assinaladas com caneta esferográfica nas cores AZUL ou PRETA. 

06 – Não serão corrigidos os cadernos de prova, APENAS O CARTÃO RESPOSTA. 

07 – SERÁ ELIMINADO o candidato que: 

a) Se utilizar qualquer meio eletrônico de comunicação. Aquele que for flagrado com aparelho, 

mesmo desligado, terá sua prova anulada. O candidato não deverá levar o celular ou outro 

aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a 

anulação da prova.  

b) Fizer comunicação com outros candidatos durante o período da aplicação das provas. 

c) Se levantar sem autorização do fiscal de sala. 

09 – Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até a entrega da última prova. 

08 – O candidato poderá entregar a prova e o cartão de resposta, somente após 1 (uma) hora do inicio da 

realização da mesma. 

09 – O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA DE QUESTÃO OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) 

HORAS, já incluído o tempo de preenchimento do cartão resposta e demais informações de 

identificação. 

10 - Não será permitido levar este caderno de perguntas. 
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CANDIDATO (A):_________________________________________________ TEL: ___________________ 
 
 

PORTUGUÊS 

Texto 1: Sobradinho 
O homem chega já desfaz a natureza 
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar 
O São Francisco lá pra cima da Bahia 
Diz que dia menos dia vai subir 
bem devagar 
E passo a passo vai cumprindo a profecia 
do beato que dizia que o sertão ia alagar 
 
O sertão vai virar mar, dá no coração 
O medo que algum dia o mar também vire 
sertão 
 
Adeus Remanso, Casa Nova, Sento-Sé 
Adeus Pilão Arcado vem o rio te engolir 
Debaixo d´água lá se vai a vida inteira 
Por cima da cachoeira o gaiola vai, vai subir 
Vai ter barragem no salto do Sobradinho 
E o povo vai-se embora com medo de se 
afogar. 
 
Remanso, Casa Nova, Sento-Sé 
Pilão Arcado, Sobradinho 
Adeus, Adeus... 
 
SÁ; GUARABIRA. Sobradinho. Disponível em: 
http://letras.mus.br/sa-guarabyra/356676/> Acesso em: 

11/05/2015.  
 
Responda as questões 1 e 2 de acordo com o 
texto acima: 
1. Constitui uma afirmação que se relaciona 
adequadamente com o texto:  

A) A profecia de que o sertão vai virar mar se 
refere ao fato de São Francisco fazer chover. 

B) O sujeito poético mostra ao homem como 
um ser capaz de fazer sérias transformações 
no ambiente.  

C) O alagamento é tratado como um fato que 
faz o bem, pois tira a população sertaneja da 
situação de miséria. 

D) O verso “Debaixo d´água lá se vai a vida 
inteira” representa a água que inundará a 
paisagem, porém não alterará radicalmente 
o todo. 

E) A voz poética demonstra o medo do 
sertanejo diante de tanta água represada, 
que é como se fosse o mar, porque ele 
convive eternamente com a seca.  

2. De acordo com o texto, pode-se afirmar: 
 
A) O substantivo “homem”, no verso 1, é o oposto 

de mulher. 
B) As ações presentes no verso 2 evidenciam o 

processo de transformação da paisagem 
natural iniciada no verso 1. 

C) A relação que se estabelece entre a última 
oração do verso 2 com as demais a que se liga 
é de oposição. 

D) As formas verbais “Tira”, “põe” e “diz”, no verso 
2, não se referem ao mesmo sujeito. 

E) O causador de tantas mudanças, que aparece 
em  forma de sujeito simples, é “O São João 
Francisco”, no verso 3. 

 
3. A figura de linguagem presente no verso 12 – 
“Adeus Pilão Arcado, vem o rio te engolir” – é 
denominada de: 
 
A) símile 
B) antítese 
C) hipérbole 
D) metonímia 
E) personificação 
 

Texto 2 
O maior dos mitos pedagógicos 

desmontados recentemente pela neurociência reza 
que a mente das crianças é uma folha em branco, e 
cabe aos pais e a escola preenchê-la com 
conhecimentos. Para isso, acreditava-se, era pré-
requisito que a criança já tivesse desenvolvido a 
linguagem. Ocorre que as crianças são mais 
sabidas do que se pensava. Uma série de estudos 
prova que, a partir dos 3 meses de idade, os bebês 
se engajam num processo intenso de aprendizado 
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de noções rudimentares de biologia, física e 
matemática. Antes se pensava que os bebês 
observam o ambiente à sua volta e têm a atenção 
despertada por pessoas e objetos, mas não são 
capazes de adquirir conhecimento com isso. Agora 
se sabe que os bebês já tem consciência de que, 
por exemplo, os objetos precisam de um suporte 
para não cair no chão e de que coisas inanimadas 
só se movimentam se alguém mexer nelas. Antes 
se acreditava que a voz dos pais ou das pessoas 
conhecidas, desperta a atenção das crianças muito 
pequenas porque elas se habituam a ouvi-la. Agora 
se sabe que as crianças desenvolvem mecanismos 
linguísticos antes mesmo de aprender a falar. Elas 
sabem que as palavras expressam um conteúdo e 
que latido de um cachorro ou o toque de um 
telefone não tem significado algum. As descobertas 
da neurociência possibilitam aos educadores saber 
exatamente com o que estão lidando ao incutir 
conhecimento nos 100 bilhões de neurônios que 
carregamos no crânio. 

 
MELO, Carolina. Até os 8 Só Elogio, O.K.? Veja. São 
Paulo: Abril, ed. 2254, ano 45, n.5, p.73, 1 fev. 2012. 
[Adaptado]. 
 
4. De acordo com o Texto 2, identifique se são  
verdadeiras (V) ou falsas (F) as proposições 
abaixo: 
 
(  ) A ideia de que a mente das crianças é uma folha 

em branco ainda é aceita pela ciência.  

( ) Antes das descobertas da neurociência, 

acreditava-se que todo conhecimento deveria ser 

transmitido pelos pais e pela escola às crianças 

muito pequenas. 

(  ) A palavra “mitos” (primeira linha do texto) está 

sendo usada no texto com o sentido de “ideias 

falsas, sem correspondência da realidade”. 

(  ) A pedagogia acreditava que a criança só poderia 

aprender alguma coisa depois que tivesse 

desenvolvido a linguagem. 

(  ) Atualmente já se sabe que os bebês adquirem 

noções simples de biologia, física e matemática 

antes de atingir 3 meses de idade. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo: 
 
A) (  ) F – V – V – V – F  
B) (  ) V – F – F – V – V  
C) (  ) F – V – F – F – V  
D) (  ) V – V – V – V – F  
E) (  ) F – V – F – V – F  
 
5. Leia atentamente as frases abaixo: 
 
 Atualmente...................................muita atenção 

ao desenvolvimento infantil. 

 É preciso que a criança.......................estimulada 

a aprender sozinha. 

 Nós, os médicos, vamos...................encontrar 

para analisar a situação. 

 O jovem médico aspirava.........cargo de diretor 

do hospital. 

 A comissão supervisora chegou 

ontem.............Brasília. 

 Todos os profissionais da saúde devem agir 

com.............. 

 
 
Assinale a alternativa que preenche, de forma 
COERENTE, SEQUENCIAL E CORRETA, as 
lacunas. 
 
A) (   ) presta-se – seje – nos – o – de – discrição 

B) (   ) deve-se – seja – se – ao – à – descrição 

C) (   ) dá-se – seja – nos – ao – a – discrição 

D) (   ) dá-se – seja – se – ao – em – discrição 

E) (   ) há – fosse – lhe – obter o – por – cautela  
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CONHECIMENTOS SUS 

06. Estão incluídas no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de 

ações de: 

I – Vigilância Sanitária 

II – Vigilância epidemiológica 

III – Saúde do Trabalhador 

IV – Assistência Terapêutica Integral, com exceção 

da farmacêutica.   

Analise as assertivas e assinale a alternativa abaixo 

que aponta as corretas: 

A) Apenas II e III 

B) Apenas I, III e IV 

C) Apenas I, II e III 

D) Apenas III e IV 

E) I, II, III e IV 

 

07. As ações da saúde pública do Brasil devem 

estar voltadas, ao mesmo tempo, para o 

indivíduo e para a comunidade, para a 

prevenção e para o tratamento, sempre 

respeitando a dignidade humana. Essas ações 

estão baseadas no princípio da: 

 

A) Universalidade 

B) Integralidade 

C) Equidade 

D) Racionalidade 

E) Descentralização 

 

08. A responsabilidade do Poder Público em 

relação à saúde: 

 

A) É exclusiva 

B) É privativa 

C) É concorrente 

D) Não exclui o papel da família, da comunidade e 

dos próprios indivíduos 

E) Exclui o papel da sociedade 

09. Conforme a lei 8080/90, que estabelece os 
princípios e diretrizes do SUS (Sistema único de 
Saúde), das alternativas a seguir, qual NÃO é 
considerada um princípio do SUS? 
 
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 

m todos os níveis de assistência. 

B) Direito à informação às pessoas assistidas sobre 

sua saúde. 

C) Igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

D) A promoção de programas educacionais que 

disseminem valores éticos de irrestrito respeito à 

dignidade da pessoa humana com a perspectiva de 

gênero, de raça ou etnia. 

E) Divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 

usuário. 

10. O Sistema Único de Saúde é formado pelo 

conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo poder público. De acordo com o 

exposto, analise as afirmativas e em seguida 

marque a alternativa correta. 

 

I. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas para consumo humano são ações que 

fazem parte do campo de atuação do SUS. 

II. Os municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços 

de saúde que lhes correspondam. 
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III. As comissões intersetoriais terão a finalidade de 

articular políticas e programas de interesse para a 

saúde, cuja execução envolva áreas compreendidas 

no âmbito do SUS. 

A) Somente a afirmativa I está correta. 

B) Somente a afirmativa II está correta. 

C) Somente a afirmativa III está correta. 

D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

E) Somente as afirmativas I e III estão corretas 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. M.S.C. faz uso de warfarina para tratamento 
de problemas trombolíticos. Após uma forte 
gripe, procurou o Posto de Atendimento do seu 
bairro, pois acredita ser dengue. Recebeu a 
prescrição de um antitérmico e antipirético da 
classe dos anti-inflamatórios não esteroidais 
(AINES), com a finalidade de combater os 
sintomas de febre e dor no corpo.  Ao passar 
pelo atendimento  de  Atenção  Farmacêutica  
Ambulatorial  do  Posto  de  Atendimento,  a 
conduta correta do farmacêutico é de orientar o 
paciente a: 
 
A) não fazer uso de nimesulida, pois esse 
medicamento pode diminuir a ação da warfarina.  
 
B) não fazer uso de ibuprofeno, pois existe a 
possibilidade de ocorrer hemorragia no trato 
gastrointestinal.  
 
C) continuar o uso da warfarina associado à 
cimetidina, para evitar a  irritação  gástrica  causada  
pela  ação  do AINES.  
 
D) não fazer uso de Ácido Acetilsalicílico (AAS) e da 
warfarina nos mesmos horários, pois a warfarina 
diminui a absorção do AAS. 
 
E) Todas as orientações estão erradas. 
 

12. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
indica atributos para propaganda de 
medicamentos. Assinale a alternativa que 
descreve esses atributos.  
 
A) As propagandas de medicamentos devem ser 
informativas, não apresentar informações falsas ou 
omissão de informação, salvo em casos de risco e 
agravos leves à saúde.  
 
B) Toda propaganda de medicamento deve ser 
fidedigna, verdadeira, equilibrada e conter 
declarações que levem à livre interpretação, não 
sendo necessárias informações de toxicidade.  
 
C) Toda propaganda de medicamentos, de acordo 
com a OMS, deve apresentar informações 
atualizadas, de 5 em 5 anos. Além disso, as 
informações devem ser verdadeiras e com 
comprovações científicas.  
 
D) As propagandas de medicamentos devem ser 
atualizadas, exatas e fidedignas. Não devem conter 
declarações que possibilitem interpretações 
equívocas ou omissão de informações que 
possibilitem o uso inadequado de medicamento. 
 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
13. As reações adversas podem ser 
classificadas como: efeitos colaterais, 
idiossincrasias, hipersensibilidade alérgica, 
tolerância, entre outros. Marque a alternativa 
que apresenta, respectivamente, as 
classificações citadas: 
 
A) Broncoespasmos produzidos por  β 
bloqueadores, resistência à ação anticoagulante da 
warfarina devido à alteração na vitamina K epóxi-
redutase, anafilaxia provocada pela benzilpenicilina 
e  redução  dos  efeitos anticonvulsivantes dos 
barbitúricos devido à administração contínua deste 
fármaco.  
 
B) Broncoespasmos produzidos por  β 
bloqueadores, resistência à ação da warfarina 
devido à alteração na vitamina K epóxi-redutase, 
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anafilaxia provocada pela benzilpenicilina e redução 
dos efeitos anticonvulsivantes dos barbitúricos 
devido à administração concomitante com 
substâncias básicas, como o bicarbonato.  
 
C) Descoloração do esmalte dos dentes de crianças 
produzida pelo uso de tetraciclina, resistência à 
ação anticoagulante da warfarina devido à alteração 
na vitamina K epóxi-redutase, sonolência  com  uso  
de anti-histamínicos, diminuição da absorção da 
tetraciclina quando administrada com leite, 
diminuição do efeito farmacológico dos 
benzodiazepínicos, quando a administração for 
contínua.  
 
D) Descoloração do esmalte dos dentes de crianças 
produzida pelo uso de tetraciclina, sonolência com 
uso de anti-histamínicos, resistência à ação 
anticoagulante da warfarina devido à alteração na 
vitamina K epóxi-redutase, diminuição da absorção 
da tetraciclina quando administrada com leite,  
diminuição  do efeito farmacológico dos 
benzodiazepínicos, quando a administração for 
contínua. 
 
E) Todas as alternativas estão erradas. 
 
14. Para um determinado paciente, hospitalizado 
com  problemas  cardíacos, foi  prescrito  um  
diurético  de  alça.  Na internação não foi 
avisado ao médico que o paciente já fazia uso de 
digoxina via oral. O medicamento continuou a 
ser administrado a esse paciente.  Assinale os 
principais problemas envolvidos no uso 
concomitante desses Medicamentos: 
 
A) Os digitálicos interagem com os diuréticos, 
diminuindo sua ação farmacológica.  
 
B) Os digitálicos aumentam a concentração de 
cloreto, quando administrados concomitante com 
diuréticos, diminuindo a frequência cardíaca. 
 
C) A interação dos digitálicos com os  diuréticos  de 
alça  promovem  um  aumento  de  sódio,  o  que  
diminui  a retenção de líquidos, elevando a pressão 
arterial.  

D) Os diuréticos de alça podem reduzir a 
quantidade de potássio no organismo  e,  com  isso,  
sensibilizar o miocárdio à ação dos digitálicos 
cardiotônicos. 
 
E) Todas as alternativas estão erradas. 
 
15. De acordo com a Portaria nº 344, de 12 de 
maio de 1998, que dispõe acerca do regulamento 
técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial, ficam isentos de 
Autorização Especial as empresas, instituições e 
órgãos na execução das seguintes atividades e 
categorias a eles vinculadas, como: 
 
A) importadoras que reembalam medicamentos em 
embalagens da importadora.  
 
B) farmácias que somente manipulam e dispensam 
medicamentos em suas embalagens específicas.  
 
C) farmácias, drogarias e Unidades de Saúde que 
somente dispensam medicamentos em suas 
embalagens originais.  
 
D) distribuidoras de produtos farmacêuticos que 
distribuem e transportam medicamentos em suas 
embalagens específicas. 
 
E) todas as alternativas estão incorretas. 
 
16. Sobre a Terapia Nutricional Parenteral, 
analise as afirmativas abaixo: 
  

I. A nutrição parenteral pode ser 
administrada por via venosa central, 
utilizando-se as veias subclávia, cava 
superior e jugular interna.  

II. Incompatibilidades químicas podem ser 
observadas na nutrição parenteral 
quando são aditivadas, na mesma 
seringa, o fosfato de potássio com o 
gluconato de cálcio para formar sal 
insolúvel.  

III. A nutrição parenteral é recomendada aos 
pacientes hospitalizados por ser de fácil 
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acesso quando administrada por sonda 
nasogástrica.  

IV. A adição de solução de aminoácidos na 
nutrição parenteral altera o pH da mistura 
e diminui a estabilidade da emulsão 
lipídica.  
 

 Estão corretas apenas as afirmativas  
 
A) I e II.  
B) III e IV.  
C)  I, II e IV.  
D) II, III e IV. 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
 
17. O Ministério da Saúde do Brasil (MS) e a 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 
estabelecem as funções fundamentais de um 
serviço de farmácia hospitalar. Assinale a 
alternativa que não corresponde a uma função 
da farmácia hospitalar. 
 
A) Aquisição, conservação e controle dos 
medicamentos selecionados, estabelecendo níveis 
adequados para aquisição por meio de um 
gerenciamento apropriado dos estoques.  
 
B) Implantação de um sistema sobre pacientes para 
obtenção de dados objetivos, que possibilitem à 
equipe de saúde otimizar a prescrição médica e a 
administração dos medicamentos.  
 
C) Manipulação, produção de medicamentos e 
germicidas, seja pela indisponibilidade de produtos 
no mercado, para atender prescrições especiais ou 
por motivos de viabilidade econômica.  
 
D) Seleção de medicamentos, germicidas e 
correlatos necessários ao hospital, realizada pela 
comissão de farmácia e terapêutica ou 
correspondente e associada a outras comissões 
quando necessário. 
 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

18. Um paciente deu entrada no Pronto-Socorro 

de um hospital público de determinada região, 

apresentando problemas cardíacos. O médico 

solicitou a aquisição de um medicamento não 

incluso na Lista de Medicamentos Padronizados 

do Hospital. O uso do medicamento se faz 

necessário, uma vez que o paciente corre risco 

de vida. De acordo com a prescrição médica, o 

paciente utilizará dois frascos do medicamento 

durante dois dias. Seu custo unitário é de R$ 

2.500,00.  Diante de tal situação, em qual 

modalidade o farmacêutico hospitalar 

providenciará a compra?  

A) Convite.  

B) Tomada de preço.  

C) Inexigibilidade da licitação.  

D) Dispensa de licitação, por se tratar de uma 

emergência. 

E) Todas as alternativas estão incorretas. 

19. Analise as medidas restritivas abaixo que 

podem ser realizadas pela Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar (CCIH), objetivando o 

controle do uso de antimicrobianos.  

I.  Análise de casos específicos de infecções por 

clínica, revisando o diagnóstico e tratamento 

adotado.  

II.  Padronização de um formulário farmacêutico 

restrito de antimicrobianos.  

III. Informações aos profissionais sobre a 

higienização dos equipamentos, setores, pacientes 

e funcionários.  

IV.  Incentivo à consulta do formulário farmacêutico 

com a padronização dos antimicrobianos existentes 

no hospital.  
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V. Necessidade de preenchimento de 

impresso/formulário para o fornecimento de 

antimicrobianos.  

Estão corretas apenas as medidas  

A) I e III.   

B) II e V. 

C) I, IV e V.  

D) II, III e IV. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

20. Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado 
nova realidade econômica, forçando as 
instituições hospitalares a adaptar seus 
orçamentos às necessidades da população 
assistida, sendo que a racionalização dos 
gastos tem sido a principal meta da 
administração financeira.  Então, para atender a 
essa racionalização dos gastos, o processo de 
aquisição de medicamentos deve atender aos 
requisitos de avaliação de consumo. Entretanto, 
para avaliar o consumo, deve-se, em primeiro 
lugar, descrevê-lo. Assim, é correto descrever o 
consumo como: 
 
A) aleatório ou crescente: consumo com grandes 
oscilações para o período de tempo analisado.  
 
B) crescente: aumento do consumo, de forma 
crescente e ordenada, para o período de tempo 
analisado.  
 
C) regular: consumo constante, com pequenas 
variações crescentes, mas com um comportamento 
irregular para o período de tempo analisado.  
 
D) horizontal ou sazonal: oscilações regulares, tanto 
positivas, quanto negativas.  A denominação 
sazonal é aplicada em casos em que o desvio é, no 
mínimo, 25% do consumo médio e está 
condicionado a determinantes de causas, como, por 
exemplo, epidemias, surtos, inverno, verão, entre 
outros. 

E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 




