
  

 

Concurso Público 
Código: 586 

 
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 levar consigo seu caderno de 

provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo 
início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

 
• 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 

  
Uma estudante gaúcha foi o grande destaque na 

VII Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e 
Astronáutica. A estudante do 3º Ano do Ensino Médio vai 
completar os estudos no Colégio Militar de Porto Alegre, 
onde estuda, com distinção após conquistar a medalha de 
ouro da competição estudantil, além de receber 
premiações nas provas individuais e de foguetes. 

A Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e 
Astronáutica (OLAA) é um evento acadêmico e científico 
sobre astronomia e ciências __________, no qual 10 
países latino-americanos se encontram para compartilhar 
conhecimentos, criar links de comunicação e colaboração, 
conhecer e trocar experiências educacionais, práticas de 
ensino e promover o desenvolvimento dos conhecimentos 
científicos em astronomia e astronáutica. A OLAA foi 
fundada em 2008 e, em 2009, o Brasil realizou sua 
primeira edição. 

A sétima edição do evento terminou no Hotel 
Fazenda Ribeirão, localizado a 200 quilômetros do Rio de 
Janeiro. __________________ equipes de Argentina, 
Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia e México. A 
equipe brasileira foi composta pelos cinco melhores 
alunos da Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA) do ano passado, selecionados entre 
100 mil estudantes do Ensino Médio. 

Essa olimpíada científica ________ provas 
teóricas individuais e em grupos de três alunos de países 
diferentes. Há uma prova individual de reconhecimento do 
céu dentro de um planetário e uma prova de céu real 
envolvendo o manuseio de telescópio. Outra prova em 
grupo, também multinacional, desafia os estudantes a 
construir uma base de lançamento de foguetes, além do 
próprio foguete, e a simulação do lançamento. Tudo feito 
com garrafas Pet. 

 
http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) afim; Se inscreveram; tem 
b) afins; Se inscreveram; têm 
c) afins; Inscreveram-se; tem 
d) afim; Inscreveram-se; têm 
 

2) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Uma estudante do 3º Ano do Ensino Médio do Colégio 

Militar de Porto Alegre conquistou a medalha de ouro 
da competição estudantil da VII Olimpíada Latino-
Americana de Astronomia e Astronáutica. 

II - A OLAA reúne dez países latino-americanos que 
compartilham conhecimentos, trocam experiências 
educacionais, dentre outras atividades. 

III - No ano de 2015, foi realizada a sétima edição da 
Olimpíada de que o Brasil participa. 

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

3) O acento indicativo de crase deve ser empregado em: 
 
a) Referiu-se a uma pessoa. 
b) Referiu-se aquela pessoa. 
c) Referiu-se a qualquer pessoa. 
d) Referiu-se a certa pessoa. 
 

4) Assinalar a alternativa em que a locução adjetiva dada 
está INCORRETA: 
 
a) Ar pueril = ar puro. 
b) Nuvens plúmbeas = nuvens de chumbo. 
c) Estátuas áureas = estátuas de ouro. 
d) Colunas marmóreas = colunas de mármore. 
 

5) Sobre a classe de palavras denominada substantivo, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) Substantivo concreto é o que designa ser de existência 

independente. 
b) Substantivo próprio é o que se aplica a um objeto ou a 

um conjunto de objetos, mas sempre individualmente. 
c) O substantivo coletivo pertence à categoria dos 

substantivos não contáveis. 
d) O substantivo é a classe de lexema que se caracteriza 

por constituir a delimitação, ou seja, por caracterizar as 
possibilidades designativas do nome. 
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6) Sobre a estrutura e a formação das palavras, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) A derivação consiste fundamentalmente no morfema 

aditivo sufixal acrescido ao radical, enquanto a flexão 
consiste no acréscimo ao radical de um sufixo lexical ou 
derivacional. 

b) Raiz corresponde ao radical primário ou irredutível a 
que se chega dentro da língua portuguesa e comum a 
todas as palavras de uma mesma família. 

c) A raiz ou radical primário não pode apresentar 
variantes. 

d) Palavras cognatas são as que pertencem a famílias de 
raízes diferentes, mas significação comum. 

 

7) Em relação à ortografia das palavras abaixo, assinalar 
a alternativa que preenche as lacunas CORRETAMENTE: 
 
Tra___icômico. 
Braquilo___ia. 
Haplolo___ia. 
 
a) j - g - j 
b) g - j - g 
c) g - g - g 
d) j - j - j 
 

8) Analisar os itens abaixo quanto ao emprego da vírgula: 
 
I - O Estatuto do Desarmamento foi uma construção 

política feita com a sociedade e teve efeito: reduziu o 
número de mortes, que continua sendo absurdo. 

II - Atualmente, o Estatuto do Desarmamento estabelece 
que é preciso justificar a necessidade de se ter uma 
arma, o que é analisado pelas autoridades e pode ser 
negado. 

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

9) Assinalar a alternativa em que o sublinhado introduz 
uma oração subordinada: 
 
a) Tens razão nesta briga, contudo controle-se. 
b) Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. 
c) Vou embora, que cansei de esperá-lo. 
d) Uma vez que todos aceitem a proposta, assinaremos o 

contrato. 
 

10) Analisar os itens abaixo quanto à colocação dos 
pronomes sublinhados: 
 
I - Sempre me receberam muito bem. 
II - Quem me explicará a razão dessa bagunça? 
III - Alguém disse-me a data da viagem, mas não lembro. 
 
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. 

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 sinais de memória insuficiente em um 
computador: 
 
I - Baixo desempenho. 
II - Notificações sobre insuficiência de memória. 
III - Problemas de exibição. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I e II. 
 

12) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, os 
seguintes códigos maliciosos são obtidos por meio do uso 
de mídias removíveis infectadas, EXCETO: 
 
a) Vírus. 
b) Backdoor. 
c) Spyware. 
d) Worm. 
 

13) Em determinada planilha do Excel 2007, tem-se nas 
células A1, A2, A3, B1, B2 e B3, respectivamente, 1, 2, 3, 
2, 4 e 6. Se um usuário digitar, na célula C1, a função 
=SOMA(A2:B3), qual será o resultado obtido? 
 
a) 17 
b) 15 
c) 18 
d) 16 
 

14) Considerando-se o PowerPoint 2007, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Quando o usuário inicia o PowerPoint, ele abre no modo 
de exibição chamado ________, onde o usuário cria e 
trabalha em slides. 
 
a) Apresentação de Slides 
b) Classificação de Slides 
c) Anotações 
d) Normal 
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15) Sobre o recurso Recuperação Automática de Falhas 
do Internet Explorer 11, analisar os itens abaixo: 
 
I - Permite que o usuário retome de onde estava em caso 

de fechamentos inesperados do Internet Explorer. 
II - Esse recurso armazena a URL de cada página aberta, 

o histórico de voltar/avançar de cada guia, a disposição 
das guias e todas as informações que o usuário inseriu 
na página. 

 
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.  
  

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) “Existe algo de comum entre você e o menino de rua? 
Certamente veio à sua cabeça a imagem de um menino 
dormindo na rua, apanhando da polícia. Usa roupas 
velhas, está descalço, magro e sem tomar banho ou 
escovar os dentes. E aí você vai achar a pergunta maluca 
mesmo. Afinal, você tem casa, estuda, come três vezes 
por dia, passa as férias na praia ou no campo. Suspeito 
que a pergunta pode lhe parecer tão boba que você já 
pensou em largar essa leitura. Mas se você se der ao 
direito de ter dúvida, vai descobrir muitas coisas. Verá 
que, para ter a resposta, precisará mergulhar num 
conceito muito importante para o ser humano: a 
cidadania.” 
 

DIMENSTEIN, G. O Cidadão de Papel. 

 
Entende-se que cidadania é também: 
 
I - Ter direito a ter direitos, tanto sociais e civis quanto 

políticos.  
II - Ter direito de viver decentemente. 
 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

17) Em relação a algumas ações de consumo consciente 

da água, analisar os itens abaixo: 
 
I - Fazer a manutenção no encanamento, para evitar 

possíveis vazamentos. 
II - Fechar a torneira enquanto se ensaboar as louças e os 

talheres. 
III - Reutilizar a água sempre que possível. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Segundo a Constituição Federal, a seguridade social 
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. Desta forma, compete ao Poder 
Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos, EXCETO: 
 
a) Redutibilidade do valor dos benefícios. 
b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 

às populações urbanas e rurais. 
c) Universalidade da cobertura e do atendimento. 
d) Equidade na forma de participação no custeio. 
 

19) Considerando-se o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município no capítulo 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, pertençam ao 
Município. 

b) É permitida a doação, a venda, a permuta ou a 
concessão de uso de qualquer fração dos parques, 
praças, jardins e largos públicos. 

c) A administração dos bens municipais é de competência 
do Prefeito, exceto os que são utilizados nos serviços 
da Câmara Municipal. 

d) A aquisição de bens imóveis, por compra, permuta ou 
doação onerosa, dependerá de prévia autorização da 
Câmara Municipal. 

 

20) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 002/02, em relação ao que dispõe sobre a readaptação, 
analisar a sentença abaixo: 
 
A readaptação será efetivada somente em cargo de 
padrão de vencimento superior (1ª parte). Readaptação é 
a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em 
inspeção médica (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. 
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21) Com base na Lei Complementar Municipal nº 002/02, 
sobre o que dispõe o capítulo do exercício da função de 
confiança, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) A função de confiança exercida por servidor público 

efetivo será provida sob a forma de função gratificada. 
(---) O valor da função gratificada não será percebido 

cumulativamente com o vencimento do cargo de 
provimento efetivo. 

(---) A designação para o exercício da função gratificada, 
que nunca será cumulativa com o cargo em comissão, 
será feita por ato expresso da autoridade competente. 

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

22) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 002/02, considerando-se o que dispõe sobre o serviço 
extraordinário, analisar os itens abaixo: 
 
I - A prestação de serviços extraordinários só poderá 

ocorrer por expressa determinação da autoridade 
competente, mediante solicitação fundamentada do 
chefe da repartição, ou de ofício. 

II - O serviço extraordinário será remunerado por hora de 
trabalho que não exceda ao período normal. 

III - O serviço extraordinário, excepcionalmente, poderá 
ser realizado sob a forma de plantões para assegurar o 
funcionamento dos serviços municipais ininterruptos. 

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

23) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o Contrato 
Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá algumas 
disposições essenciais, como: 
 
I - Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, 

promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito 
regional e inter-regional. 

II - Responsabilidades assumidas pelos entes federativos 
perante a população no processo de regionalização, as 
quais serão estabelecidas de forma individualizada, de 
acordo com o perfil, a organização e a capacidade de 
prestação das ações e dos serviços de cada ente 
federativo da Região de Saúde. 

III - Critérios de avaliação dos resultados e forma de 
monitoramento permanente. 

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

24) De acordo com a Lei nº 8.080/90 - SUS, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Os serviços privados de assistência à saúde 

caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de 
pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

(---) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada. 
(---) Na prestação de serviços privados de assistência à 

saúde, serão observados os princípios éticos e as 
normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema 
Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu 
funcionamento. 

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

25) Segundo o Código de Ética Profissional, o 
Farmacêutico, durante o tempo em que permanecer 
inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, 
independentemente de estar ou não no exercício efetivo 
da profissão, deve, EXCETO: 
 
a) Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às 

demais autoridades competentes a recusa em se 
submeter à prática de atividade contrária a lei ou 
regulamento, bem como a desvinculação do cargo, 
função ou emprego, motivadas pela necessidade de 
preservar os legítimos interesses da profissão e da 
saúde. 

b) Guardar sigilo de fatos e informações de que tenha 
conhecimento no exercício da profissão, excetuando-se 
os casos amparados pela legislação vigente, cujo dever 
legal exija comunicação, denúncia ou relato a quem de 
direito. 

c) Desrespeitar a vida, cooperando com atos que 
intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem 
em risco a integridade do ser humano ou da 
coletividade. 

d) Assumir, com responsabilidade social, ética, sanitária, 
ambiental e educativa, sua função na determinação de 
padrões desejáveis em todo o âmbito profissional. 

 

26) De acordo com a Resolução - RDC nº 60/09, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) As amostras grátis de medicamentos devem conter no 

mínimo 50% da quantidade total de peso, volume 
líquido ou unidades farmacotécnicas da apresentação 
registrada na Anvisa e comercializada pela empresa.  

b) É permitida a distribuição de amostras grátis de 
preparações magistrais de medicamentos. 

c) É permitida a distribuição de amostras grátis de 
produtos biológicos que necessitem de cuidados 
especiais de conservação e transporte. 

d) A empresa titular de registro do medicamento deverá 
entregar ao prescritor uma quantidade de amostras 
grátis de antibióticos insuficiente para o tratamento 
completo do paciente. 
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27) De acordo com o Manual Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica - Instruções Técnicas para sua 
Organização, sobre o ciclo da assistência farmacêutica, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A seleção é um processo de escolha de medicamentos 

baseada em critérios epidemiológicos, técnicos e 
econômicos, estabelecidos por uma Comissão de 
Farmácia e Terapêutica (CFT). 

II - A programação consiste em estimar quantidades a 
serem adquiridas para atendimento a determinada 
demanda dos serviços, por determinado período de 
tempo, pelo método do consumo histórico. 

III - De acordo com a Portaria GM nº 2.814, de 29 de maio 
de 1998, os produtos a serem fornecidos pelas 
empresas vencedoras das licitações, no processo de 
aquisição, devem apresentar em suas embalagens a 
expressão: Proibida a venda no comércio. 

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

28) Segundo o Ministério da Saúde, a notificação 
compulsória realizada em até 24 horas, a partir do 
conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento 
de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido 
disponível, é denominada notificação compulsória: 
 
a) Semanal. 
b) Sentinela. 
c) Negativa. 
d) Imediata. 
 

29) Assinalar a alternativa que apresenta uma doença ou 
agravo em que o período de notificação é imediato: 
 
a) Botulismo. 
b) Acidente de trabalho com exposição a material 

biológico. 
c) Dengue - casos. 
d) Esquistossomose. 
 

30) Segundo o Ministério da Saúde, a vacina que é  
aplicada na criança, em dose única, ao nascer é a vacina: 
 
a) Hepatite B. 
b) Meningocócica C. 
c) BCG. 
d) Pneumocócica 10-valente. 
 

31) Considerando-se o diagnóstico laboratorial de 
infecções fúngicas, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) As culturas para fungos – leveduras ou filamentosos – 

são incubadas, em geral, a 30°C. 
(---) Candida e Cryptococcus estão entre as leveduras de 

crescimento lento, de 11 a 21 dias. 
(---) A característica principal do gênero Cryptococcus é a 

formação de blastoconídeos globosos cercados por 
cápsula mucopolissacarídica.  

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

32) Dentre as causas não patológicas de turvação na 
urina, podem-se citar: 
 
I - Muco. 
II - Leucócitos. 
III - Células epiteliais escamosas. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

33) Distúrbio autossômico recessivo raro caracterizado 
por albinismo parcial, fotofobia, grânulos anormalmente 
grandes nos leucócitos e em outras células contendo 
grânulos e infecções piogênicas frequentes. A patogênese 
está ligada a uma anormalidade celular que produz fusão 
aumentada dos grânulos citoplasmáticos. Considerando-
se essa descrição de alteração morfológica dos 
neutrófilos, assinalar a alternativa correspondente ao 
quadro descrito: 
 
a) Anomalia de Pelger-Huet. 
b) Anomalia de May-Hegglin. 
c) Anomalia de Alder-Reilly. 
d) Síndrome de Chédiak-Higashi. 
 

34) Segundo RANG et al., fármacos vasodilatadores 
atuam reduzindo: 
 
I - O fluxo sanguíneo tecidual local. 
II - A pressão arterial. 
III - A pressão venosa central. 
 
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. 
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35) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
________________ e ______________ são agentes 
antifúngicos azóis utilizados apenas para aplicação tópica. 
 
a) Miconazol - clotrimazol 
b) Nistatina - cetoconazol 
c) Cetoconazol - fluconazol 
d) Clotrimazol - tioconazol 
 

36) Dentre os fármacos diuréticos preferencialmente 
utilizados no tratamento de hipertensão quando há 
preservação da função renal, estão: 
 
I - Clortalidona. 
II - Furosemida. 
III - Hidroclorotiazida. 
 
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. 
 

37) Considerando-se as preparações parenterais, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A via subcutânea pode ser utilizada para a 

administração de pequenas e grandes quantidades de 
medicamentos. 

(---) Cada recipiente deve conter o volume exato para a 
administração parenteral. 

(---) Injeções intramusculares de medicamentos 
proporcionam efeitos menos rápidos, porém mais 
duradouros que aqueles obtidos por administração 
intravenosa. 

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

38) Os sistemas transdérmicos são utilizados 
principalmente para fármacos de meia-vida curta ou para 
os que precisam ser de administração oral frequente. O 
desenvolvimento desses sistemas de liberação de 
fármacos tem se encaminhado para superar problemas 
associados com as propriedades de barreira da pele, 
reduzindo a taxa de irritação e melhorando a liberação de 
fármacos. Sobre os sistemas transdérmicos, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - O fármaco deve apresentar maior atração físico-

química com a pele do que com o veículo no qual é 
apresentado, para que migre do veículo em favor da 
pele. 

II - Evitam o efeito da primeira passagem, ou seja, a 
passagem inicial do fármaco pelas circulações portal e 
sistêmica após a absorção gastrintestinal, evitando, 
assim, sua possível inativação pelas enzimas 
hepáticas. 

III - A aplicação do fármaco em um local mais de uma vez 
ao dia pode diminuir a biodisponibilidade e a absorção 
do princípio ativo. 

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

39) Assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A reação de Maillard é uma incompatibilidade química 

comum em que são formados produtos amarronzados. 
b) O pH é um fator que afeta a velocidade de oxidação de 

uma substância, sendo esta frequentemente favorecida 
pelo pH ácido. 

c) A vitamina C é bastante termoestável, principalmente 
em relação a altas temperaturas. 

d) A temperatura de armazenamento interfere na 
velocidade de hidrólise de um composto, sendo que 
esta é acelerada com a refrigeração. 

 

40) Considerando-se os excipientes e adjuvantes 
utilizados em preparações farmacêuticas, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Glicerina. 
(2) Cloreto de benzalcônio. 
(3) Álcool cetílico. 
 
(---) Conservante antimicrobiano. 
(---) Emulsificante. 
(---) Umectante. 
 
a) 1 - 2 - 3.  
b) 3 - 2 - 1.  
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
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