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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº 
006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de 
Retificação nº 006/2012. 
  

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

 FARMACÊUTICO 
 



 

PARTE I - FARMACÊUTICO 
 
01 - Grupo de antimicrobiano contra-indicado quando há 
suspeita de tuberculose por ser utilizados em tratamentos 
especiais de tuberculose: 

A) Penicilinas 
B) Aminiglicosídeos 
C) Cefalosporinas 
D) Fluoroquinolonas 
E) Sulfas 

 
02 - Medicamento utilizado para o tratamento da 
tuberculose que interfere na ação dos contraceptivos orais: 

A) Pirazinamida 
B) Etambutol 
C) Isoniazida 
D) Rifampicina 
E) Estreptomicina 

 
03 - Para o tratamento da tuberculose em gestantes podem 
ser utilizados vários fármacos no esquema,  exceto: 

A) Rifampicina 
B) Isoniazida 
C) Pirazinamida 
D) Etambutol 
E) Etionamida 

 
04 - Fármaco indicado para gestantes em tratamento com 
RHZE para tuberculose para evitar o risco de  toxicidade 
neurológica no recém-nascido pelo uso da isoniazida: 

A) Sulfato ferroso 
B) Piridoxina 
C) Ácido fólico 
D) Prometazina 
E) Paracetamol 

 
05 - Paciente com tuberculose cavitária e virgem de 
tratamento para tuberculose e HIV .Marque a conduta 
correta neste caso: 

A) Tratar tuberculose por seis meses com esquema 
básico 

B) Determinar a contagem de linfócitos TCD4
+ e 

carga viral para monitoramento clínico. 
C) Iniciar a terapia antirretroviral com 2 

ITRN+efavirenz. 
D) Iniciar a terapia antirretroviral com 3 ITRN. 
E) Todas estão corretas 

 
06 - Objetivos do  sistema de distribuição de 
medicamentos em um hospital, exceto: 

A) Monitorizar a terapêutica 
B) Racionalizar os custos com a terapêutica 
C) Garantir o cumprimento da prescrição 
D) Garantir a administração correta do medicamento 
E) Aumentar o tempo da enfermagem dedicado às 

tarefas administrativas e manipulação de 
medicamentos 

 
 
 
 

07 - Em se tratando de sistema de distribuição de 
medicamento marque a alternativa que  corresponde a uma 
desvantagem do sistema coletivo: 

A) Facilidade de acesso dos itens para uso imediato 
B) Ausência do farmacêutico na equipe de saúde 
C) Pouco volume de requisições 
D) Ausência de investimento inicial 
E) Recursos humanos e infra-estrutura da farmácia 

reduzidos 
 
08 - Marque a alternativa correta de acordo com as 
afirmativas abaixo: 
I. O sistema de dose individualizado permite uma maior 

atuação do farmacêutico, permite uma redução do 
tempo gasto pela  enfermagem na separação de 
medicamentos e o medicamento é distribuído para 
24horas. 

II. A principal vantagem do sistema de distribuição de 
medicamentos misto é não se ter medicamentos 
estocados nas enfermarias. 

III. O sistema de distribuição por dose unitária promove 
redução do custo com medicamento devido um maior 
controle de estoque. 

A) Somente a II está correta 
B) I e II estão corretas 
C) II e III estão corretas 
D) Somente a I está correta 
E) I e III estão corretas 

 
09 - De acordo com a portaria 2616/98 do Ministério da 
Saúde são atribuições do farmacêutico na Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar, exceto: 

A) Promover o uso racional de antimicrobianos, 
germicidas e materiais médico-hospitalares 

B) Fazer levantamento do percentual de pacientes 
que utilizaram antimicrobianos (profiláticos e 
terapêuticos) em um período considerado 

C) Fazer levantamento da freqüência com que  cada 
antimicrobiano é empregado em relação aos 
demais. 

D) Notificar as reações adversas do medicamento e 
queixas técnicas no sistema de notificação da 
ANVISA (NOTIVISA). 

E) Definir, em conjunto com a Comissão de 
Farmácia e Terapêutica (CFT), políticas de 
utilização de antimicrobianos, germicidas e 
materiais médico-hospitalares 

 
10 - Principal objetivo do método Dáder: 

A) Notificação de reações adversas 
B) Auxiliar os farmacêuticos a ajudarem os pacientes 

a obterem o máximo de benefício de sua 
farmacoterapia 

C) Orientar quanto às boas práticas de manipulação 
de medicamentos 

D) Escrituração de medicamentos pertencentes a 
portaria 344/98 

E) Melhoras as condições de armazenamento de 
medicamentos 
 

 



 

11 - Antirretroviral, inibidor de fusão do HIV, utilizado em 
terapia de resgate que apresenta baixa adesão pelos 
pacientes por ser administrado por via subcutânea: 

A) Enfuvirtida 
B) Raltegravir 
C) Darunavir 
D) Tenofovir 
E) Lamivudina 

 
12 - Tratamento de escolha em gestantes portadoras de 
HIV para se evitar a transmissão vertical durante a 
gestação: 

A) B e D estão corretas 
B) Zidovudina/lamivudina+lopinavi/ritonavir 
C) Zidovudina/lamivudina+efavirenz 
D) Zidovudina/lamivudina+nevirapina 
E) Atazanavir+lamivudina+ritonavir 

 
13 - Fármaco utilizado em gestantes portadoras de HIV 
para se evitar a transmissão vertical durante o parto e 
administrado ao recém- nascido por 40 dias: 

A) Lamivudina 
B) Estavudina 
C) Zidovudina 
D) Enfuvirtida 
E) Atazanavir 

 
14 - Quantos gramas de permanganato de potássio são 
necessários para preparar 250 ml de uma solução a 2%: 

A) 2g 
B) 10g 
C) 250g 
D) 25g 
E) 5g 

 
15 - Quantos ml de água destilada são necessários para 
diluir 80 mg de gentamicina e obter 20mg em 0,5ml? 

A) 2ml 
B) 10ml 
C) 20ml 
D) 5ml 
E) 0,5ml 

 
16 - As cefalosporinas de terceira geração são muito 
eficazes contra bacilos gram-negativos, apresentando 
menor atividade contra cocos gram-positivos.todas as 
cefalosporinas abaixo são de terceira geração, exceto: 

A) “B” e “E” estão corretas 
B) Cefazolina 
C) Cefotaxima 
D) Ceftriaxona 
E) cefalexina 

 
17 - Com relação aos aminoglicosídeos quais as reações 
adversas que requerem monitoramento durante todo 
tratamento? 

A) Ototoxicidade e nefrotoxicidade 
B) Hepatotoxicidade e neurotoxicidade 
C) Nefrotoxicidade e efeitos gastrintestinais 
D) Taquicardia e hipotensão 
E) Ototoxicidade e neurotoxicidade 

18 - Marque a alternativa que corresponde ao que não se 
pode afirmar sobre a morfina: 

A) É agonista opióide de origem sintética 
B) Tem início e duração de efeito prolongados 
C) A via oral é mais cômoda para sua administração, 

precisando haver ajuste de dose 
D) Fármaco de escolha no manejo de dor aguda 

intensa 
E) Tolerância e dependência física são fatores 

limitantes do uso a longo prazo. 
 
19 - Fármaco utilizado para antagonizar os efeitos da 
morfina: 

A) Flumazenil 
B) Naloxona 
C) Acetifcisteína 
D) Citrato de fentanila 
E) Fosfato de codeína 

 
20 - Analgésico opióide indicado nos casos de dores leves 
a moderadas  e que tem ação antitussígena: 

A) Morfina 
B) Citrato de fentanila 
C) Codeína 
D) Naloxona 
E) Tramadol 

 
21 - Fármaco que foi selecionado para bloqueio de 
lactação em mulheres contaminadas pelo HIV: 

A) Ocitocina 
B) Misoprostol 
C) Ergometrina 
D) Clomifeno 
E) Cabergolina 

 
22 - Motivo pelo qual se recomenda a paciente ficar 
sentada de forma ereta ou por pelo menos 30 minutos após 
ingerir 70mg de alendronato de sódio para a prevenção de 
fraturas osteoporóticas em mulheres pós-menopausa: 

A) Aumentar a absorção do medicamento 
B) Evitar o desenvolvimento de reações esofágicas 

importantes 
C) Acelerar o metabolismo do medicamento 
D) Diminuir o risco de fibrilação atrial 
E) Diminuir a sonolência causada pelo medicamento. 

 
23 - Orientações farmacêuticas importantes quando se 
dispensa clorpromazina, exceto: 

A) Evitar o uso de sedativos e bebidas alcoólicas 
B) Notificar o aparecimento de movimentos 

involuntários 
C) Advertir o paciente a levantar-se devagar para 

evitar hipotensão postural 
D) Suspender imediatamente o medicamento caso 

perceba que está ganhando peso muito rápido após 
o uso deste. 

E) Conservar  o medicamento sob temperatura 
ambiente entre 15 e 30 oC 

 
 
 



 

24 - Não se deve dispensar um medicamento da Portaria 
344/98 da lista B1 na seguinte situação: 

A) Notificação de receita com data inferior a 30 dias 
B) Quantidade de medicamentos para 60 dias 
C) Notificação de receita de outra unidade federativa 
D) Sem carimbo do médico, apenas com identicação 

do prescritor impressa na notificação de receita. 
E) Prescrição por nome genérico do medicamento 

 
25 - Qual alternativa não condiz com a  Farmácia Popular 
do Brasil, programa criado pelo governo federal para 
ampliar o acesso ao medicamento nas doenças mais 
comuns entre as pessoas: 

A) Apenas pacientes atendidos pela rede pública tem 
acesso ao programa 

B) A prescrição tem validade de quatro meses para 
compras subseqüentes  

C) O programa contempla apenas antihipertensivos e 
antidiabéticos 

D) O paciente deve apresentar a prescrição e 
documento de identificação no momento da 
compra 

E) O paciente só pode comprar medicamentos para 
30 dias   

 
26 - A dispensação dos medicamentos do componente 
especializado da assistência farmacêutica é regulamentada 
pela seguinte determinação do Ministério da Saúde: 

A) Portaria 2982/09 
B) Portaria 2981/09 
C) RDC44/10 
D) Portaria 344/98 
E) Lei 9787/99 

 
27 - Itens que devem ser observados para saber se um 
medicamento não é falsificado, exceto: 

A) Registro no Ministério da Saúde 
B) Lacre inviolado 
C) Selo de qualidade 
D) Presença do número do serviço de atendimento ao 

cliente 
E) O nome do laboratório fabricante 

 
28 - Consiste em atividade inerente ao farmacêutico numa 
farmácia de manipulação: 

A) Todas estão corretas 
B) Conhecer, interpretar, cumprir e estabelecer 

condições para cumprimento da legislação 
pertinente. 

C) Especificar, selecionar, inspecionar, adquirir, 
armazenar as matérias-primas e materiais de 
embalagem necessários ao preparo das 
formulações magistrais e oficinais. 

D) Determinar o prazo de validade para cada produto 
manipulado 

E) Guardar as substâncias sujeitas a controle especial 
e medicamentos que as contenham de acordo com 
a legislação em vigor  

 
 
 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

“Arrumar o homem” 
 

Não boto a mão no fogo pela autenticidade da estória 
que estou para contar. Não posso, porém, duvidar da 
verdade da pessoa de quem a escutei e, por isso, tenho-a 
como verdadeira. Salva-me, de qualquer modo, o 
provérbio italiano: "Se não é verdadeira...é muito 
graciosa!" 

Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de 
profissão, posto em sossego, admitido que, para um 
engenheiro, é sossego andar mergulhado em cálculos de 
estrutura. Ao lado, o filho, de 7 ou 8 anos, não cessava de 
atormentá-lo com perguntas de todo jaez, tentando 
conquistar um companheiro de lazer. 

A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de 
dez a quinze convites a ficar quieto e a deixá-lo trabalhar, 
foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-cabeça 
trazido da última viagem à Europa. "Vá brincando 
enquanto eu termino esta conta", sentencia entre dentes, 
prelibando pelo menos uma hora, hora e meia de trégua. O 
peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do 
mundo com um dos cinco continentes, arquipélagos, mares 
e oceanos, comemora o pai engenheiro.  

Quem foi que disse hora e meia? Dez minutos depois, 
dez minutos cravados, e o menino já o puxava triunfante: 
"Pai, vem ver!" No chão, completinho, sem defeito, o 
mapa do mundo.  

Como fez, como não fez? Em menos de uma hora era 
impossível. O próprio herói deu a chave da proeza: "Pai, 
você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-cabeça 
tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o 
homem, o mundo ficou arrumado!" 

"Mas esse garoto é um sábio!", sobressaltei, ouvindo a 
palavra final. Nunca ouvi verdade tão cristalina: "Basta 
arrumar o homem (tão desarrumado quase sempre) e o 
mundo fica arrumado!" 

Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se 
quer arrumar o mundo. 

Dom Lucas Moreira Neves, Jornal do Brasil, jan. 1997.  
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I – Apesar do autor do texto não ter confiança de que a 
história narrada seja veraz, conta-a por sua importância 
moral. 
II – O título concedido ao texto mostra a tarefa 
fundamental a ser executada inicialmente para a 
organização do mundo. 
III – No trecho “... tenho-a como verdadeira”, o vocábulo 
destacado refere-se à pessoa que lhe contou a história do 
texto. 

A) Apenas o item II está correto. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
 



 

30 - Das afirmações seguintes: 
I – No trecho “mas esse garoto é um sábio!”, o vocábulo 
destacado encontra-se em sentido figurado. 
II – No trecho “sobressaltei, ouvindo a palavra final”, a 
oração sublinhada pode ser substituída com mesma 
equivalência semântica por “quando ouvi à palavra final”. 
III – Na frase final do texto o autor faz uma ressalva positiva 
quanto ao desejo e intenção das pessoas. 

A) Os itens II e III estão corretos. 
B) Os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas o item I está correto. 
D) Os itens I e II estão corretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
31 - Assinale o período em que há adjetivo no grau 
superlativo absoluto analítico: 

A) Suas mãos estavam aspérrimas. 
B) A equipe de Camarões era a menos conhecida da 

copa. 
C) O monte Everest é o mais alto do mundo. 
D) João é pouco mais alto que Pedro. 
E) O marceneiro mostrou-se bem habilidoso. 

 
32 - Assinale a alternativa em que ocorre um termo grafado 
de modo incorreto: 

A) esfuziar – cãibra – homenzinho 
B) cônscio – presunção – anticientífico 
C) mausoléu – pretestar – obséquio 
D) rescisão – hóstia – coabitar 
E) turíbulo – adepto – prescindir 

 
33 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª considerando o 
processo de formação das palavras. Em seguida, marque a 
alternativa que corresponde a sequência encontrada: 
(1) justaposição   (  ) lanígero 
(2) aglutinação   (  ) livresco 
(3) parassíntese   (  ) o viver 
(4) derivação sufixal  (  ) mãe – pátria 
(5) derivação imprópria  (  ) amadurecer 

A) 2 – 4 – 5 – 3 – 1 
B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3 
C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3 
D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3 
E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4 

 
34 - Na oração “Meus pais, amo-os de uma forma especial”, 
os vocábulos destacados classificam-se, respectivamente, em: 

A) objeto direto – objeto indireto 
B) objeto direto – objeto direto pleonástico 
C) objeto indireto – objeto direto pleonástico 
D) objeto direto preposicionado – objeto indireto  
E) objeto indireto – objeto indireto pleonástico 

 
35 - Em “O blecaute assustou a população, ainda que fosse 
por pouco tempo”, o termo destacado classifica-se como: 

A) oração subordinada adverbial consecutiva 
B) oração subordinada adverbial concessiva 
C) oração subordinada substantiva predicativa 
D) oração subordinada substantiva subjetiva 
E) oração subordinada adjetiva reduzida 

 

As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte: 
 

 
 
36 - Das afirmações seguintes: 
I – De acordo com os quadrinhos, o comportamento gentil 
e educado entre um gato e um cão, é algo que parece ser 
verossímil no texto. 
II – No último quadrinho (“Eu tenho a sensação de que 
estou esquecendo de fazer alguma coisa”) temos um 
período composto por subordinação. 
III – Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de 
fazer alguma coisa”, o vocábulo “SENSAÇÃO” tem seu 
sentido completado pela segunda oração. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens I e II. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Todos estão corretos. 

 
37 - Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de 
fazer alguma coisa”, as orações  classificam-se, 
respectivamente, como: 

A) Subordinada substantiva objetiva indireta e 
subordinada substantiva completiva nominal. 

B) Coordenada sindética aditiva e coordenada 
sindética conclusiva. 

C) Coordenada sindética explicativa e coordenada 
sindética conclusiva. 

D) Subordinada substantiva completiva nominal e 
subordinada substantiva objetiva indireta. 

E) Subordinada substantiva objetiva direta e 
subordinada substantiva completiva nominal. 

 
38 - O emprego da crase encontra-se incorreto em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Eles foram à uma exposição de arte. 
B) A água caía no assoalho gota à gota. 
C) Referiu-se à ela com muito carinho. 
D) Ela se dedicou à qual profissão? 
E) A equipe de vôlei chegou à final. 

 
39 - Indique a alternativa onde há erro de regência verbal: 

A) Informei-lhe o curso. 
B) Todos visam o reconhecimento de seus méritos. 
C) Preferia vinho a cerveja. 
D) O lojista pagou ao empregado. 
E) O touro investiu contra o toureiro. 

 
40 - A concordância nominal está correta, exceto em: 

A) Tinha as mãos bastantes geladas. 
B) Joias custam caro. 
C) É proibido queimada. 
D) O primeiro e quarto andares estão em reforma. 
E) Os noivos saíram sós, após a festa. 

 


