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CADERNO DE PROVA 

FARMACÊUTICO 

 

NOME 

DATA :23/04/2017     INSCRIÇÃO Nº   ________   RG OU CPF________________ 

 
Duração da prova: 03(três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. 

Obs.: Você só poderá entregar o caderno de provas e o gabarito somente depois decorrido o tempo de 

1(uma) hora de prova. 

Reserve os 30 minutos finais para marcar o cartão resposta. 

 

INSTRUÇÕES  

 

 Assine o seu nome, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno. 

 Para fazer a prova você usará: 

             Este caderno da prova com 05 (cinco) páginas, sem contar esta capa; 

             U m cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e cargo;  

 Verifique, no caderno de prova: 
Se faltarem folhas e se a sequência de questões, no total de 30,é correta; 

Se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas; 

 Não e permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova; 

 Para cada questão objetiva são apresentadas 04 (quatro) alternativas diferentes de respostas (a,b,c,d), 

apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão; você só deve 

assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, 

MESMO QUE UMA DAS RESPOSTA SEJA A CORRETA. 

 Preencha corretamente a alternativa correta de cada questão no cartão-resposta utilizando caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 

 SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO O CANDIDATO QUE:  
Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelho de calcular, bem como 

rádios gravadores, fone de ouvidos, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o caderno de prova e/ou cartão 

resposta. 

 Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 

 A interpretação das questões e parte integrante da prova, não será permitida consulta aos fiscais. 

 Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente 

preenchido e assinado. Você receberá um folheto com a  numeração das questões para que possa anotar 

suas respostas para posterior conferência. A prova e o gabarito serão divulgados no site 

www.quixaba.pe.gov.br  

 O gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2017 a partir das 23h00min, no site 

www.quixaba.pe.gov.br  e afixado no mural da Prefeitura Municipal.  

 Para exercer o direito de recorre contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações 

constantes no edital 001/2017. 

 Após o término da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível a 

utilização dos banheiros e/ou bebedouros. 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 1                                                                                                                                       

Algum tempo hesitei se devia abrir estas 

memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se 

poria em primeiro lugar o meu nascimento ou 

a minha morte. Suposto o uso vulgar seja 

começar pelo nascimento, duas considerações 

me levaram a adotar diferente método: a 

primeira é que eu não sou propriamente um 

autor defunto, mas um defunto autor, para 

quem a campa foi outro berço; a segunda é 

que o escrito ficaria assim mais galante e mais 

novo. Moisés, que também contou a sua 

morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: 

diferença radical entre este livro e o 

Pentateuco”. 

 (Machado de Assis, in Memórias Póstumas de 

Brás Cubas) 

Pode-se afirmar, com base nas idéias do 

autor-personagem, que se trata: 

 

A) de um texto jornalístico 

B) de um texto religioso 

C) de um texto autobiográfico 

D) de um texto teatral 

  

QUESTÃO 2                                                                                                                                       

Com base no fragmento acima indique a 

semelhança entre o autor e Moisés é que 

ambos: 

A) falam sobre suas mortes. 

B) se preocupam com a vida e a morte. 

C) não foram compreendidos. 

D) valorizam a morte. 

 

QUESTÃO 3                                                                                                                                    

Assinale a frase em que há erro de 

concordância verbal: 

A)  Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi 

assinada. 

B)  Choveram papéis picados nos comícios. 

C)  Deve existir problemas nos seus documentos. 

D)  Um ou outro escravo conseguiu a liberdade. 

 

QUESTÃO 4                                                                                                                                   

Assinale a frase em que se admite o acento 

indicativo da crase: 

A) Chegaram a margem do rio. 

B) A seca parecia-lhe como um fato necessário.  

C) Pôr-se a chorar. 

D)  Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a 

ideia. 

QUESTÃO 5                                                                                                                                   

Assinale a alternativa incorreta quanto ao 

emprego do acento indicativo da crase: 

A) O pai estava à janela esperando ansiosamente 

pelo regresso do filho.  

B)  O médico enfatizou que o remédio deveria 

ser tomado gota à gota. 

C)  Àquela hora, as desavenças foram esquecidas 

e todos se uniram em prece. 

D) Às oito horas todos se encontraram no bar 

para comemorar. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO  6                                                                                                                               

Sobre a seleção de medicamentos como um 

dos componentes do ciclo da assistência 

farmacêutica, analise as afirmativas a seguir: 

I. A irregularidade e a descontinuidade no 

suprimento de medicamentos não afeta a 

credibilidade do processo.  

II. É essencial conhecer as características 

demográficas da população a ser atendida e o 

seu perfil de morbidade e mortalidade.  

III. Todo o processo está a cargo da Comissão 

de Farmácia e Terapêutica.   

IV.Os documentos mestres deste processo são 

os protocolos clínicos e as diretrizes 

terapêuticas. 

 Assinale a alternativa CORRETA. 

A) II e III são verdadeiras. 

B) I e IV são verdadeiras.  

C) IV e V são verdadeiras 

D) II, III e IV são verdadeiras. 

 

QUESTÃO  7                                                                                                                                 

A metformina é uma biguanida, sendo 

frequentemente prescrita para pacientes cuja 

hiperglicemia decorre de uma ação ineficaz a 

insulina. Em relação aos mecanismos 

propostos para a sua ação, marque V para as 

alternativas verdadeiras e F para as falsas: 

 

(  ) Redução da conversão da glicose em lactato 

nos enterócitos. 

(  ) Aumento dos níveis plasmáticos de glucagon. 

(  ) Redução da gliconeogênese hepática e renal. 

(  ) Aumento da glicólise nos tecidos. 

A sequência correta está em: 



 

 

A) F, F, V, V  

B) V, V, F, F 

C) V, F, V, F 

D) F, V, F, V  

 

QUESTÃO  8                                                                                                                            

Em relação às formas farmacêuticas em geral, 

assinale V para a afirmativa verdadeira e F 

para a falsa: 

 

(  ) As cápsulas gelatinosas moles são feitas de 

gelatina com glicerina ou sorbitol. 

(  ) O estearato de magnésio é utilizado em 

comprimidos como agente aglutinante. 

(  ) A alta densidade do xarope favorece o 

crescimento microbiano. 

(  ) Para um supositório contendo um fármaco 

solúvel em água, a melhor base é uma base 

oleosa. 

As afirmativas são, respectivamente, 

A) F, V, F e V 

B) V, F, F e V 

C) F, V, F e F 

D) V, F, V e F 

 

QUESTÃO  9                                                                                                                           

O tratamento da hipertensão arterial é 

multifacetado e pode-se dizer que, 

dependendo do grau da doença, a 

farmacoterapia é composta por vários 

fármacos concomitantemente. As opções a 

seguir apresentam fármacos utilizados na 

terapia da hipertensão arterial, à exceção de 

uma. Assinale-a. 

A)  Furosemida  

B)  Enalapril. 

C)  Buserrelina.  

D) Doxazosina  

 

QUESTÃO  10                                                                                                                             

As pomadas são formas farmacêuticas 

amplamente empregadas em vários cenários e 

condições terapêuticas, sendo produtos 

versáteis. Sobre as técnicas de 

acondicionamento, bem como de preparação 

delas, marque o item correto.  

A) Podem ser preparadas por técnicas gerais 

como incorporação e fusão, dependendo da 

natureza dos componentes que serão utilizados 

na elaboração do produto. 

B) As pomadas com bases hidrofóbicas não 

permitem a incorporação de água, nem em 

pequenas quantidades, pois a sua base é de 

hidrocarbonetos.  

C) As bases hidrofóbicas empregadas no preparo 

de algumas pomadas possuem como 

característica serem pouco oclusivas e resistirem 

a temperaturas mais elevadas sem a perda das 

características originais do produto. 

D) As formas farmacêuticas ditas como 

pomadas, por serem de uso tópico ou em pele 

sem a proteção epitelial devem ser isentas de 

carga microbiana, ou seja, devem cumprir o 

critério de esterilidade.  

 

QUESTÃO 11                                                                                                                            

Com relação às condições gerais de 

infraestrutura física das farmácias e 

drogarias, é correto afirmar: 

A) Deve ser definido local específico para 

guarda dos pertences dos funcionários no 

ambiente destinado às atividades técnicas.   

B) O acesso às instalações das farmácias e 

drogarias deve ser independente de forma a não 

permitir a comunicação com residências ou 

qualquer outro local distinto do estabelecimento. 

Tal comunicação se torna ainda mais restrita 

quando a farmácia ou drogaria estiverem 

localizadas no interior de galerias de shoppings e 

supermercados. 

C) As farmácias e drogarias localizadas  no 

interior de galerias de shoppings e 

supermercados podem compartilhar as áreas 

comuns destes estabelecimentos destinadas para 

sanitário, depósito de material de limpeza e local 

para guarda dos pertences dos funcionários. 

D) As farmácias magistrais devem observar as 

exigências relacionadas à infraestrutura física 

estabelecidas na legislação específica de boas 

praticas de Manipulação de Preparações 

Magistrais e Parenterais para o Uso Humano.  

 

QUESTÃO 12                                                                                                                            

Os fatores mais importantes que devem ser 

considerados quando se usa a via parenteral 

são, EXCETO: 

A) Local da injeção. 

B) Volume da injeção. 

C) Sexo e idade do paciente. 

D) Domínio da técnica da injeção. 

 

QUESTÃO 13                                                                                                                            

A Portaria SVS/MS n°. 802, de 08 de outubro 

de 1998, versão republicada em 31 de 

dezembro de 1998, instituiu o Sistema de 

Controle e Fiscalização em toda a cadeia dos 



 

 

produtos farmacêuticos, operacionalizado 

pelas vigilâncias sanitárias federal, estadual e 

municipal, sob a coordenação da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De 

acordo com esta Portaria, é CORRETO 

afirmar:  
(A) A responsabilidade pela qualidade e 

segurança dos produtos farmacêuticos é 

exclusiva da empresa produtora de 

medicamentos. 

(B) O número de lote e o prazo de validade dos 

medicamentos devem constar em todas as 

embalagens primárias e secundárias . 

(C) As distribuidoras podem abastecer, sem 

restrição, todos os estabelecimentos com alvará 

de funcionamento  emitido pelo órgão 

competente. 

(D) A recomendação de lacres ou selos de 

segurança em embalagens secundárias é apenas 

para produtos de uso pediátrico.  

 

QUESTÃO 14                                                                                                                          

Segundo a Resolução nº  417/2004, que aprova 

o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, 

assinale a alternativa correta. 

A)  É direito do farmacêutico interagir com o 

profissional prescritor para garantir a segurança e 

a eficácia da terapêutica farmacológica, com 

fundamento no uso racional de medicamentos. 

 

B)  É direito do farmacêutico aceitar 

remuneração abaixo do estabelecido, como o 

piso salarial, desde que mediante acordos ou 

dissídios da categoria. 

C)  É proibido ao farmacêutico indicar práticas 

terapêuticas alternativas aos usuários, de modo 

que esse possa, sozinho, melhor decidir sobre 

sua saúde e bem-estar. 

D) É direito do farmacêutico, durante o tempo 

em que permanecer inscrito em um Conselho 

Regional de Farmácia, independentemente de 

estar ou não no exercício efetivo da profissão, 

obstar a ação fiscalizadora das autoridades 

sanitárias ou profissionais. 

 

QUESTÃO 15                                                                                                                        

Sobre o uso racional de medicamentos, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A diversidade e a multiplicidade de 

alternativas terapêuticas disponíveis no mercado 

farmacêutico nacional é fator que favorece a 

prescrição e o uso racional de medicamentos.  

B) Os protocolos clínicos e as diretrizes 

terapêuticas estabelecidos pela gerência da 

assistência  farmacêutica são instrumentos 

norteadores do uso racional de medicamentos. 

C) O prazo de validade estabelecido pelos 

fabricantes de medicamentos não deve ser 

observado como verdadeiros. 

D) Os estudos de consumo e utilização de 

medicamentos e o registro de reações adversas 

são estratégias a serem incorporadas em um 

programa de promoção do uso racional de 

medicamentos. 

 

QUESTÃO 16                                                                                                                        

É correto afirmar que é um fármaco 

diurético: 

A)Captopril. 

B)Fenobarbital. 

C)Losartana Potássica. 

D)Furosemida. 

 

QUESTÃO 17                                                                                                                        

Em um serviço de farmácia é apresentado um 

receituário de medicamento à base de 

substâncias constantes da lista C1, da 

Portaria MS n°344/98, em papel não privativo 

do profissional ou da instituição. Sabendo que 

a situação é emergencial e que todas as 

informações legais estão contidas nesse 

receituário, a conduta que deve ser adotada é:  

A) Dispensar o medicamento sem comunicação à 

autoridade sanitária  

B) Não dispensar o medicamento, pois não há 

embasamento legal  

C) Dispensar o medicamento e comunicar à 

autoridade sanitária em 72 horas  

D) Não dispensar o medicamento, pois o 

receituário está inadequado  

 

QUESTÃO 18                                                                                                                       

O farmacêutico é um dos profissionais de 

saúde que devem participar ativamente das 

diversas etapas da produção de nutrição 

parenteral. Em relação ao transporte dessas 

soluções, após seu preparo, é indispensável 

que o transporte seja realizado em recipientes 

térmicos exclusivos, a fim de garantir a 

manutenção da temperatura entre:  
A) 2 a 20ºC 

B) 0 a 8ºC  

C) 15 a 30ºC 

D) 15 a 22ºC  

 



 

 

QUESTÃO 19                                                                                                                       

Um grande problema de saúde pública em 

nosso país é a alta incidência de tuberculose 

nos dias atuais. Um dos medicamentos 

alternativos de segunda linha para o 

tratamento dessa doença é: 

A) Rifampicina  

B) Etionamida 

C) Isoniazida 

D) Pirazinamida  

 

 

QUESTÃO 20                                                                                                                       

Nos serviços públicos, as aquisições de 

medicamentos cujo perfil de consumo não 

possa ser estabelecido previamente podem ser 

efetuadas sob diferentes formas de licitação, 

segundo a legislação atual. A modalidade que 

permite a aquisição destes produtos nas 

quantidades reais necessárias e que possibilita 

a adesão de outros órgãos públicos é a(o) 

A) Convite. 

B) Tomada de Preço.  

C) Compra direta. 

D) Registro de Preço.  

 

QUESTÃO 21                                                                                                                       

O ciclo da assistência farmacêutica é 

composto por diversas ações que apresentam 

aspectos de natureza técnica, científica e 

operativa complexas, com interrelações 

sistêmicas. A etapa que requer poucos gastos e 

proporciona melhorias na regularidade do 

suprimento dos medicamentos é a de: 

A) Aquisição 

B) Dispensação.  

C) Armazenamento. 

D) Distribuição. 

 

QUESTÃO 22                                                                                                                      

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

atuante está comprometida com o uso 

racional de medicamentos e deve participar 

da elaboração do guia farmacoterapêutico da 

instituição. Em relação ao processo de seleção 

dos medicamentos, essa comissão deve ter 

como critério:  
A) Selecionar medicamentos com níveis 

elevados de evidência de segurança e eficácia 

clínica, obtidos por meio de estudos de relato de 

casos. 

B) Evitar a inclusão de medicamentos cuja forma 

farmacêutica esteja acondicionada em dose 

unitária. 

C) Padronizar medicamentos pelo nome do 

princípio ativo, adotando a denominação química 

estabelecida pela farmacopéia brasileira.  

D) Eleger, entre os medicamentos de mesma 

indicação e eficácia, aquele de maior 

comodidade posológica. 

 

QUESTÃO 23                                                                                                                       

É um anticoncepcional?  
A) Medroxiprogesterona 

B) Ácido valpróico  

C) Sertralina 

D) Bromoprida 

 

QUESTÃO 24                                                                                                                     

Assinale a alternativa Incorreta quanto à 

promoção do uso racional de medicamentos. 

A) Elaboração de campanhas educativas sobre o 

uso de medicamentos. 

B) Elaboração de um formulário terapêutico 

nacional que oriente a utilização dos 

medicamentos. 

C) Compreende-se o conjunto de ações e 

serviços com vistas a assegurar a assistência 

terapêutica integral, a promoção e recuperação 

da saúde nos estabelecimentos públicos e 

privados. 

D) Estímulo ao registro e uso dos medicamentos 

genéricos. 

 

QUESTÃO 25                                                                                                                      

Documento que reúne os medicamentos 

disponíveis em um país e que apresenta 

informações farmacológicas destinadas a 

promover o uso efetivo, Seguro e econômico 

destes produtos: 

A) Formulação farmacêutica 

B) Formulário Terapêutico Nacional 

C) Ficha do RENAME 

D) Formulário farmacológico brasileiro 

  

 

QUESTÃO 26                                                                                                                      

Sobre dose é CORRETO afirmar: 

A) A dose-padrão indica a mesma dose 

apropriada para todos os pacientes. 

B) Na dose regulada, a droga modifica uma 

função corpórea que não pode ser controlada e 

que pode ser facilmente medida. 

C) A dose em nível do tecido-alvo é aplicada 

quando a resposta não é facilmente medida, mas 

que pode ser obtida em certa amplitude de 

concentração plasmática da droga. 



 

 

D) A dose de ataque é a dose única suficiente 

para elevar lentamente a quantidade de droga no 

corpo até a concentração terapêutica. 

  

QUESTÃO 27                                                                                                                     

Aliando ciência e tradição, a fitoterapia vem 

ganhando cada vez mais força entre os 

brasileiros como terapia complementar na 

prevenção e tratamento de doenças. O 

consumo de plantas medicinais é uma prática 

milenar, sendo tradicional no cotidiano das 

mais diversas culturas do mundo. A 

fitoterapia é muito procurada por sua ação 

terapêutica menos agressiva, se comparada 

aos medicamentos convencionais. Mas, apesar 

de naturais, os fitoterápicos não estão isentos 

de reações adversas, cabendo, ao 

farmacêutico, especialista no assunto, a 

promoção do seu uso racional. Assinale a 

alternativa que apresenta um ERRO 

conceitual. 

 

A)Planta medicinal é a espécie vegetal cultivada 

ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. 

B) Droga vegetal é a planta medicinal, ou sua 

parte, que contenha a substância ou classe de 

substâncias, responsáveis pela ação terapêutica 

após processos de coleta, estabilização e/ou 

secagem, podendo ser íntegra, rasurada, triturada 

ou pulverizada. 

C)Fitoterapia é o método de tratamento 

caracterizado pela utilização de plantas 

medicinais em suas diferentes preparações, sem 

a utilização de substâncias ativas isoladas. 

D) A toxicofitologia é o ramo da fitoterapia que 

estuda os efeitos indesejáveis dos compostos 

químicos presentes nos fitoterápicos. 

 

QUESTÃO 28                                                                                                                     

A resolução RDC n° 44 da Anvisa dispõe 

sobre o controle de medicamentos à base de 

substâncias classificadas como 

antimicrobianos, sendo correto afirmar que 

todas as receitas contendo essas substâncias, 

após a data de suas emissões, têm validade de: 

A) 10 dias 

B) 03 dias  

C) 60 dias 

D) 90 dias  

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29                                                                                                                     

São elementos indispensáveis à atenção 

farmacêutica, EXCETO: 

A) Ser realizada por um farmacêutico. 

B) Registrar e documentar as atividades 

realizadas mais importantes.  

C) Requer a disponibilidade de procedimentos 

normatizados de trabalho para a entrevista, 

tomada de decisões e informação ao usuário.  

D) Fomentar a comunicação com outros 

profissionais de saúde. 

 

 

QUESTÃO  30                                                                                                                     

As Doses Unitárias (SDMDU) apresentam 

vantagens no Sistema de Distribuição, 

EXCETO: 

A) Diminuição drástica de erros de medicação. 

B) Aumento do estoque nas unidades 

assistenciais ao máximo necessário. 

C) Promoção do acompanhamento de pacientes. 

D) Integração do Farmacêutico à equipe de 

saúde. 

 


