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REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 31 de janeiro de 2010 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 

     Cargo: FARMACÊUTICO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 
 

2. Esta prova contém 40 questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de Noções de Informática, 
05 de Meio Ambiente, 05 de Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado e 20 de Conhecimentos 
Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há 
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:30h e 
término às 12:30h (horário de Belém). 
 
 

3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, 
considerando a numeração de 01 a 40. 
 
 

4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte 
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 
 

5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 
 

6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis 
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de 
suas respostas. 
 
 

7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 
 

8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só 
será substituído se for constatada falha de impressão. 
 
 

9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 
 

10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos. 
 
 

11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde Pública, o candidato 
que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 01/2009-SEAD/SESPA. 
 
 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



 
LÍNGUA PORTUGUESA 

                                                                                        
PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 05, LEIA O EXCERTO  
DO TEXTO “O LUGAR DE CADA PALAVRA”, DE ALDO BIZZOCCHI. 

 
O lugar de cada palavra 

 
Perguntar o que os signos significam é o primeiro passo 

para quem quer entender o mundo 
 

Aldo Bizzocchi 
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Para que servem as palavras? Essa pergunta pode parecer absurda, mas, se 
pararmos para refletir, veremos que as palavras são nossa principal conexão com o 
mundo. Apenas não podemos conceber aquilo que não podemos nomear. As palavras 
são os signos que mais diretamente representam nossa visão de mundo. É evidente 
que palavras podem ser decompostas em signos menores, mas não pensamos nem 
nos expressamos por radicais ou afixos: são as palavras que estão na memória, 
estocadas para serem postas em discurso. E nem todas - talvez uma minoria - podem 
ser traduzidas por outros signos, desenhos, gestos, ruídos. 

Nem todas as palavras representam "coisas" do mundo exterior à linguagem: 
palavras puramente gramaticais como preposições, conjunções e artigos são o cimento 
que une os tijolos da comunicação, como substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. 
Estes são chamados de palavras lexicais, cheias ou exteroceptivas porque nos 
remetem ao "mundo", a vivências físicas ou mentais que abstraímos e guardamos na 
mente sob a forma de conceitos. Já as palavras gramaticais são chamadas de vazias 
ou interoceptivas porque não representam conceitos, só exercem funções na própria 
língua, como conectar ou substituir palavras cheias. 

A economia proporcionada pela linguagem articulada consiste no fato de que 
podemos usar um número finito, embora relativamente grande, de signos para dar conta 
de um número de vivências concretas que tende ao infinito.  

Além de Platão, outros pensadores, como Kant, Frege, Russell e Wittgenstein 
se fizeram a pergunta "O que os signos significam?". Essa é talvez a mais importante 
questão da filosofia da linguagem.  

Trata-se de constatar que não podemos conhecer o mundo em que vivemos 
sem a mediação dos signos. Alguns filósofos chegaram mesmo a supor que a própria 
realidade é uma ilusão criada pela linguagem e, portanto, o conhecimento em si é 
simplesmente impossível.  

Aliás, as únicas formas de conhecimento a priori, que independem da 
experiência, são a lógica e a matemática, justamente dois exemplos de linguagem 
formal. Ou seja, podemos lidar com a linguagem sem a realidade, mas não podemos 
lidar com a realidade sem a linguagem. 

 [com adaptações] 

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11913 

 
 
 
01. Pode-se afirmar que o texto acima é um(a) 
(A) crônica informativa em que o autor fornece informações sobre o léxico e a gramática da 

língua. 
(B) editorial predominantemente descritivo, dada a ênfase na descrição do léxico da língua 

portuguesa. 
(C) artigo expositivo-argumentativo em que o autor argumenta em favor de uma tese sobre a 

função da linguagem 
(D) panfleto organizado dialogicamente, no qual se estabelece um diálogo explícito com o leitor 

por meio do uso da primeira pessoa do plural. 
 
 
 

 

 



 
02. O autor do texto, Aldo Bizzocchi, 
(A) acredita que a realidade é uma ilusão criada pela linguagem. 
(B) considera que a priori as palavras independem da experiência. 
(C) julga impossível traduzir a linguagem por meio de outros signos, desenhos, gestos, ruídos. 
(D) defende a ideia de que a linguagem permite ao homem conhecer a realidade e relacionar-se com 

ela. 
 
03. Julgue os itens abaixo: 
 
I. A forma verbal “se fizeram” (linha 21) expressa ação contínua iniciada no passado. 
II. A inversão da ordem dos termos em “nossa principal conexão” (linha 2) alteraria o sentido 

do enunciado. 
III. A construção “chegaram mesmo a supor” (linha 24) alude ao extremismo das ideias de 

certos filósofos. 
IV. Em “são o cimento que une os tijolos da comunicação” (linhas 10-11), ocorre uso figurado 

de palavras. 
V. No trecho “Nem todas as palavras representam ‘coisas’ do mundo exterior à linguagem: 

palavras puramente gramaticais como preposições, conjunções e artigos são o cimento 
que une os tijolos da comunicação, como substantivos, adjetivos, verbos e advérbios” 
(linhas 9-11), predomina a função metalinguística. 

 
Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e V. 
(B) I, II e III. 
(C) III, IV e V. 
(D) I, II, III e IV. 
 
04. Quanto às relações coesivas, é incorreto afirmar que o(a) 
(A) conjunção “portanto” (linha 25) sinaliza uma conclusão. 
(B) expressão “ou seja” (linha 29) retifica a informação anterior. 
(C) advérbio “aliás” (linha 27) introduz um elemento importante ao raciocínio do autor. 
(D) vocábulo “já” (linha 14) introduz, na explanação do autor, um elemento novo que se opõe ao 

anterior. 
 

05. No que concerne às noções de sintaxe, é correto afirmar que a oração 
(A) “em que vivemos” (linha 23) restringe o sentido do termo anterior. 
(B) “para dar conta de um número de vivências concretas” (linhas 18-19) expressa direção, 

destino. 
(C) “se pararmos para refletir” (linhas 1-2) estabelece uma relação de causalidade com a oração 

anterior. 
(D) “mas não podemos lidar com a realidade sem a linguagem” (linhas 29-30) acrescenta um 

comentário de pouca importância à explanação do autor. 
 

INFORMÁTICA 
 
06. O conjunto de ícones localizado no centro da coluna direita do menu “Iniciar” do Windows XP  
permite a configuração de vários aspectos no mesmo, com exceção do(a) 
(A)  Painel de Controle  
(B)  Internet  
(C)  Conectar-se  
(D)  Impressoras e aparelhos de fax  

 
 
 
 
 



07. A pasta especial que o Windows XP utiliza para o processo de exclusão de arquivos ou pastas do 
disco rígido do computador é a  
(A)  Itens Excluídos  
(B)  Removida  
(C)  Apagados  
(D)  Lixeira  

 
08. O Microsoft Internet Explorer 6 permite que determinados fabricantes de programas agreguem 
funções ao navegador para expandir as suas funcionalidades (plug-ins). Para acessar esta opção, o 
usuário precisa selecionar o Menu _____________ e executar a opção “Gerenciar de Complementos...”. 
(A)  Ferramentas  
(B)  Exibir  
(C)  Arquivo  
(D)  Editar  

 
09. Representa o conteúdo de um site que pode ser fornecido automaticamente para o navegador, 
possuindo conteúdo atualizado com freqüência e publicado por um site:  
(A)  Webpage  
(B)  Research  
(C)  Feed  
(D)  OneNote  

 
10. No Windows Explorer, a janela “pastas” exibe os diversos volumes (por exemplo: A: ; C:) existentes 
no seu computador. Ao clicar no volume “C:” aparecerá um conjunto de “pastas” com um sinal de mais 
(+) localizado a sua frente, indicando a 
(A)  existência apenas de arquivos na pasta  
(B)  inexistência de arquivos na pasta  
(C)  inexistência de subpastas na pasta  
(D)  existência de subpastas  

 
MEIO AMBIENTE 

 
11. Os poluentes formados na atmosfera por meio de reações que ocorrem em razão da 
presença de certas substâncias químicas e de determinadas condições físicas são 
classificados como 
(A) naturais 
(B) primários 
(C) combinados 
(D) secundários 
 
12. Para fins de fixação de valores da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), 
considera-se empresa de grande porte a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a 
(A) R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)  
(B) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 
(C) R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) 
(D) R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) 
 
13. Os recursos arrecadados em função de multas por descumprimento da legislação 
ambiental deverão ter revertidos, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu total, para aplicação 
(A)  em programas de pesquisa em ciência e tecnologia, contemplando a questão ambiental. 
(B)  em ações de educação ambiental no local de origem da ocorrência da infração.  
(C)  na recuperação de áreas degradadas no local de origem da ocorrência da infração. 
(D)  em atividades de controle, de preservação e de conservação ambiental. 



 
14. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de acordo com a Resolução nº 32, de 15 de outubro de 
2003, divide o Brasil em 
(A) 10 regiões hidrográficas 
(B) 12 regiões hidrográficas 
(C) 13 regiões hidrográficas 
(D) 15 regiões hidrográficas 
 
15. A prática de nova infração ambiental da mesma natureza cometida pelo mesmo agente no 
período de três anos constitui reincidência classificada como  
(A) específica  
(B) genérica 
(C) agravante 
(D) atenuante 
 

REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO 
 

16. No que concerne ao processo administrativo disciplinar aplicável no âmbito do Governo do Estado 
do Pará, considere: 
I. Qualquer pessoa que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua 

apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao 
acusado ampla defesa. 

II. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a 
autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do 
cargo, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, sem prejuízo da remuneração. 

III. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores estáveis, 
designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente. 

IV. As reuniões da comissão serão registradas em memorandos que deverão detalhar as deliberações 
adotadas. 
 

Estão incorretos os itens: 
(A) I, II e IV, somente  
(B) II, III e IV, somente 
(C) I, III e IV, somente  
(D) I, II e III, somente  

 
17. Não constitui forma de provimento do servidor público: 
(A) a recondução  
(B) a reversão  
(C) a retrocessão  
(D) a reintegração  

 
18. Acerca da remoção, da transferência e da redistribuição, considere: 
I. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo para outro cargo 

de igual denominação e provimento, de outro órgão, mas no mesmo Poder. 
II. A transferência é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo ou função, para o quadro de 

outro órgão ou entidade do mesmo Poder. 
III. A redistribuição é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo para outro 

cargo de igual denominação e provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado. 
 

Estão incorretos: 
(A) os itens I e II  
(B) os itens I e III  
(C) os itens II e III 
(D) todos os itens 

 
 
 
 



19. No que concerne ao tempo de serviço do servidor público estadual, não se considera como de 
efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de  
(A) falecimento de um irmão  
(B) prestação de serviço obrigatório por lei  
(C) desempenho de emprego em autarquia federal, quando colocado regularmente à disposição  
(D) processo administrativo, posto que culpado  
 
20. O pagamento de gratificações constitui direito assegurado no estatuto que rege o exercício 
profissional dos servidores públicos do Estado do Pará. Porém, não serão concedidas gratificações 
(A) pelo exercício da docência em atividade de treinamento 
(B) a título de representação 
(C) pela participação em viagens e serviços 
(D) pelo exercício da função 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Em uma ação conjunta da Polícia Federal com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), uma drogaria, na qual estavam presentes o proprietário e o farmacêutico responsável, foi 
multada e interditada por vender medicamentos sujeitos a controle especial sem ter solicitado para a 
ANVISA autorização especial para esse tipo de venda. Ainda foram encontradas 10 caixas de Pramil® 
(Sildenafil 50 mg), medicamento produzido no Paraguai, mas ainda sem registro na ANVISA. Em 
relação a esse incidente, pode-se afirmar que 
(A) Os medicamentos serão apreendidos e o proprietário pode ser acusado de tráfico de medicamentos, 

porém o farmacêutico responsável não pode ser acusado de crime, uma vez que o Pramil® é um 
genérico do Viagra®, legalmente produzido em país do Mercosul. 

(B) A drogaria pode voltar a funcionar após regularização da documentação, o medicamento Pramil® 
deve ser incinerado, porém o farmacêutico responsável e o proprietário não podem ser acusados de 
crime uma vez a regularização da documentação perante a ANVISA e pagamento da multa torna 
sem efeito o processo. 

(C) Após a regularização da situação legal da drogaria perante a ANVISA, o medicamento Pramil® e os 
demais medicamentos sujeitos a controle especial poderão ser comercializados normalmente pela 
drogaria. Entretanto, o proprietário, mas não o farmacêutico, poderá responder processo por venda 
ilegal e tráfico de medicamentos. 

(D) Os medicamentos ilegais serão apreendidos e o proprietário e o farmacêutico responderão processo 
por venda ilegal e tráfico de medicamentos, sujeitos a reclusão, de acordo com a legislação vigente. 

 
22. Em relação aos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que 
(A) critérios epidemiológicos devem basear a alocação de recursos, as prioridades e a orientação dos 

programas do SUS. 
(B) a Constituição Federal assegura o percentual dos investimentos que deve ser destinado para a 

saúde pelo Governo Federal, mas não pelos Estados e Municípios. 
(C) são controlados pelo Congresso Nacional, a partir da demanda de cada Estado da Federação 

aprovada no Orçamento Geral da União a cada ano. 
(D) os Estados são os responsáveis pelo maior repasse percentual de recursos financeiros aos 

Municípios, ficando o Governo Federal responsável pela coordenação e avaliação do uso desses 
recursos. 

 
23. O fato de o SUS ser um sistema descentralizado com comando único implica que 
(A) o Ministério de Saúde coordena as ações de saúde, porém os recursos dos SUS são movimentados 

sob controle dos Governos Estaduais e Municipais. 
(B) Estados e Municípios têm autonomia para formular suas próprias políticas de saúde. 
(C) a Gestão Municipal é responsável pela gestão plena dos recursos destinados à saúde pelo Governo 

Federal e Estadual. 
(D) o Governo Federal planeja, ordena e comanda a Política Nacional de Saúde que, por sua vez, 

contempla as políticas próprias de cada Estado e Município. 
 
 
 
 
 
 



24. Em relação à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), é correto afirmar que é 
(A) composta por uma relação de medicamentos relacionados ao tratamento e/ou prevenção de 

agravos estratégicos. 
(B) uma listagem nacional a partir da qual Estados e Municípios selecionam os medicamentos que 

devem constar nas relações de medicamentos essenciais do Estado e Município, respectivamente. 
(C) uma lista nacional de referência composta pelos fármacos considerados básicos e indispensáveis 

para atender ao mais amplo espectro de doenças. 
(D) preferível a adoção de medicamentos que contenham associações ao invés daqueles com um único 

princípio ativo para maximizar os efeitos terapêuticos minimizando os custos. 
 

25. Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas, produtos violados, vencidos, sob suspeita de falsificação, 
corrupção, adulteração ou alteração devem ser 
(A) incinerados, não podendo ficar mantidos no local de armazenamento, ainda que em ambiente 

segregado. 
(B) enviados, em até 10 dias, à autoridade da Vigilância Sanitária Municipal para que seja procedido o 

descarte de acordo com as normas sanitárias vigentes. 
(C) mantidos segregados, em ambiente seguro e diferente da área de dispensação, identificados de 

acordo com sua condição de modo a evitar sua dispensação. 
(D) devolvidos para o fornecedor, com a comunicação à autoridade Sanitária Estadual ou Municipal. 
 
26. No que diz respeito à intercambialidade de medicamentos genéricos, é correto afirmar que 
(A) qualquer medicamento pode ser trocado por um genérico de outra forma farmacêutica, desde que o 

princípio ativo seja o mesmo e que não haja associações na composição do medicamento de 
referência. 

(B) a troca de uma prescrição por um genérico, quando há a indicação de próprio punho do médico para 
que não seja substituída a prescrição, somente pode ser realizada pelo farmacêutico, que deve 
assinar e carimbar a receita. 

(C) quando um medicamento genérico é dispensado em troca de um medicamento prescrito em receita 
médica, o farmacêutico assume a responsabilidade pela ocorrência de quaisquer reações adversas 
que possam estar associadas ao medicamento. 

(D) mesmo que o médico tenha prescrito o medicamento de referência ou de marca, o farmacêutico 
pode indicar um genérico no momento da dispensação. 

 
27. Quando um farmacêutico precisa se afastar de suas atividades de responsabilidade técnica por 
motivo de doença, acidente pessoal ou óbito familiar, e não há outro farmacêutico que o substitua no 
período, ele deverá 
(A) indicar ao empregador um profissional substituto para o período, fator limitante para o abono de 

suas faltas, além da apresentação do atestado correspondente. 
(B) comunicar sua ausência ao Conselho Regional de Farmácia (CRF) em um prazo máximo de cinco 

dias após o afastamento. 
(C) comunicar sua ausência ao CRF, em um prazo máximo de 24 horas, para que este cobre da 

empresa a indicação de substituto para o período. 
(D) comunicar sua ausência à empresa, munido do atestado específico e em até 24 horas após o 

afastamento, que deve informar ao CRF, em até cinco dias, o profissional substituto para o período. 
 
28. Segundo a legislação vigente, em drogarias, não é permitida venda de 
(A) essências florais, empregadas na floralterapia. 
(B) chás e alimentos, com alegações de propriedade funcional. 
(C) mel, própolis e geléia real registrados unicamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 
(D) lixas de unha, alicates, cortadores de unhas e afastadores de cutícula. 
 
29. Infrações gravíssimas à legislação sanitária federal são aquelas em que 
(A) o infrator é beneficiário de incentivo fiscal por órgão Federal. 
(B) é verificada pelo menos uma circunstância agravante. 
(C) é verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes. 
(D) há o enquadramento como peculato por parte do infrator. 
 
 
 



30. De acordo com a legislação vigente, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 
Controlados (SNGPC) não regula 
(A) farmácias e drogarias de natureza pública e os estabelecimentos de atendimento privativo de 

unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. 
(B) a dispensação e manipulação de substâncias sujeitas a controle especial em farmácias de 

manipulação magistral e oficinal. 
(C) medicamentos constantes na listagens C1 (retinóicos) da portaria no 344, de 12.05.88. 
(D) farmácias e drogarias de municípios com menos de 100.000 habitantes, de acordo com o Censo 

Demográfico Brasileiro de 2000. 
 
31. Quanto à dispensação fracionada de comprimidos, é correto afirmar que 
(A) qualquer farmácia ou drogaria pode fracionar esses medicamentos, desde que exista área 

específica para tal fim destinada no ambiente do estabelecimento e que seja utilizado equipamento 
estéril no corte dos blisters. 

(B) é proibida pela legislação vigente, com exceção aos medicamentos isentos de prescrição e que 
possuem embalagem especialmente elaborada para esse fim. 

(C) é obrigatória, conforme Lei Federal que determina que as indústrias farmacêuticas optem pela 
embalagem adequada para o fracionamento em relação aos medicamentos antigos, e que todos os 
medicamentos novos já sejam distribuídos em embalagens especiais para esse fim. 

(D) não existe Lei Federal que obrigue as indústrias a embalar os medicamentos de forma adequada ao 
fracionamento, porém algumas indústrias já seguem a resolução da diretoria colegiada da ANVISA 
produzindo medicamentos em embalagens que permitem aos farmacêuticos fazer o fracionamento. 

 
32. A atribuição de tecnovigilância do farmacêutico na Farmácia Hospitalar diz respeito 
(A) à elaboração de relatórios técnicos sobre os principais agravos ocorridos entre os pacientes do 

hospital, estabelecendo o perfil nosológico e as estratégias terapêuticas. 
(B) ao acompanhamento do uso de produtos para saúde e equipamentos médico-hospitalares, quanto a 

sua eficácia, adequação, uso e segurança. 
(C) à consultoria dada à administração do hospital acerca dos padrões técnicas exigidos pela legislação 

sanitária para manter o padrão de qualidade em relação à vigilância epidemiológica. 
(D) o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes, elaborando roteiros de farmacoepidemiologia 

e criando canais de diálogo entre os membros da equipe multidisciplinar envolvidos nas ações 
terapêuticas. 

 
33. Em uma farmácia hospitalar, é atribuição do farmacêutico, no que diz respeito à manipulação de 
medicamentos   
(A) preparar e administrar as prescrições médicas de associação de injetáveis, assegurando-se do uso 

da correta via de administração e realizando o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. 
(B) fracionar medicamentos a fim de racionalizar sua utilização e distribuição, além de preparar e/ou 

diluir germicidas necessários para a realização de anti-sepsia, limpeza, desinfecção e esterilização. 
(C) controlar a qualidade de medicamentos liofilizados destinados à ressuspensão em água destilada 

estéril para administração por via endovenosa, realizando testes de esterilidade em amostras 
aleatórias do medicamento e da água. 

(D) preparar nutracêuticos, de acordo com a prescrição médica, excetuando-se a nutrição parenteral 
que deve ser, obrigatoriamente, manipulada em laboratório fora do ambiente hospitalar. 

 
34. Os medicamentos anti-hipertensivos, cujo uso a longo prazo retarda o declínio da função renal em 
pacientes com nefropatia diabética, são os 
(A) diuréticos 
(B) vasodilatadores periféricos 
(C) inibidores adrenérgicos (alfa-1 e betabloqueadores) 
(D) inibidores da enzima conversora da angiotensina 
 
35. A aplicação de insulina sempre no mesmo local pode favorecer distúrbios no metabolismo dos 
lípidios que resulta em alteração da distribuição de gordura no organismo, como o aparecimento de 
massa sob a pele, com implicações estéticas, apesar de não apresentar risco ao paciente. Essa 
alteração é denominada 
(A) lipodistrofia 
(B) lipoma 
(C) dislipidemia 
(D) adenoma 



36. As listagens B1 e B2 da Portaria no 344, de 12.05.88, sobre medicamentos sujeitos a controle 
especial classificados como psicotrópicos, agrupam medicamentos que possuem mecanismo de ação 
como 
(A) entorpecentes, anorexígenos, ansiolíticos e anabolizantes 
(B) anestésicos gerais (injetáveis), analgésicos opióides e analgésicos não-opióides 
(C) ansiolíticos, tranquilizantes, anorexígenos, antidepressivos, antipsicóticos, psicoestimulantes, 

sedativos e hipnóticos 
(D) retinóides de uso sistêmico e imunosupressores 
 
37. A via central de administração de alimentação parenteral através da veia cava superior com acesso 
pela subclávia e jugular interna possui como vantagens em relação à via periférica (acesso pela mão e 
antebraço): 
(A) permitir a administração de soluções hiperosmolares, mais nutritivas, por um longo período de 

tempo. 
(B) ser mais barata e mais simples. 
(C) apresentar menor risco de complicações (p.ex.: infecção, trombose). 
(D) ser mais adequada para a transição da alimentação parenteral para a enteral. 
 
38. Antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs) que podem ser dispensados sem prescrição médica, 
podem apresentar desvirtuamento em sua utilização, como 
(A) a não observância do horário da administração, que deve ser, preferencialmente, à noite, para evitar 

o período de maior produção do cortisol endógeno. 
(B) o uso irracional, juntamente com antibióticos que, frequentemente, proporcionam antagonismos que 

diminuem a eficácia do tratamento. 
(C) o uso em situações em que a reação inflamatória não deve ser inibida (p.ex.: infecções), pois faz 

parte do processo natural de recuperação do organismo. 
(D) a administração conjunta com leite, que diminui a absorção gástrica por formar quelatos de cálcio e 

diminui a eficácia do medicamento. 
 
39. Dentre as várias ações que o farmacêutico hospitalar pode executar no controle da ação hospitalar, 
está a realização de culturas de vigilância epidemiológica para 
(A) o isolamento de Pseudomonas aeruginosa de amostras provenientes de secreção nasofaringea de 

pacientes com mais de sete dias em leito de UTI. 
(B) a detecção de betalactamases de espectro ampliado produzidas por enterobactérias isoladas de 

amostras do trato respiratório inferior e swab retal. 
(C) a pesquisa de Enterococcus spp. resistentes à oxacilina, provenientes de ponta de cateter. 
(D) o isolamento de bactérias anaeróbias potencialmente patogênicas isoladas de ponta de cateter, 

peças cirúrgicas e do ambiente da sala de cirurgia e UTI. 
 
40. Segundo as Boas Práticas de Preparação de Terapia Antineoplásica, se durante a manipulação de 
antineoplásicos houver a interrupção do funcionamento da cabine de segurança biológica, a conduta 
correta é  
(A) prosseguir a manipulação, caso já tenha sido completada mais da metade da fórmula.  
(B) parar a manipulação, caso somente os excipientes tenham sido manipulados.  
(C) prosseguir a manipulação, caso o princípio ativo já tenha sido adicionado. 
(D) parar imediatamente todas as atividades de manipulação. 
 
 
 
 

 
 
 


