PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

FARMACÊUTICO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões),
Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma prova dicursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta
azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XI. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão de respostas.
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
XIII.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Assinatura do Candidato:

Nome:
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o fragmento abaixo para responder às
questões 3, 4 e 5 seguintes.

Texto
No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um
“jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses,
criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionárioautoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando
as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas;
ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em
comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo
comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o
fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a
invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da
religião e de outros fatores externos àquela situação poderá
provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é
a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é
não usar o argumento igualmente autoritário, o que também
pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do
funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da
autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força
que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está
falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou
uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas
uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente.
De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se
um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com
quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado.
“Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois
polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso
de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto
de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada,
de harmonização de interesses opostos, tal como quando
uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num
encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro
deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu
lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada , mas
com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma
finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade,
ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas
são lançadas.
(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem
e o “jeitinho”. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco,
1884. P79-89, (Adaptado) .

1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”,
encontramos um “jeito”’, para a sustentação da sua
tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas
que podem ser identificadas como:
a) exemplificação e repetição de ideias.
b) postura objetiva e desconstrução de tese.
c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
d) autoquestionamento e conformidade.
2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o
“Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra
que, em sua opinião, ambos são:
a) práticas que fazem uso da hierarquização como
mecanismo de obtenção de benefícios.
b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das
instituições em geral.
c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos
envolvidos nas práticas.
d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou
mecanismos protocolares.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da
regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores
externos àquela situação poderá provocar uma resolução
satisfatória ou menos injusta.”
3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado
para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebese que a segunda oração é subordinada à primeira e
deve ser classificada como:
a) substantiva predicativa.
b) adverbial concessiva.
c) adjetiva restritiva.
d) adverbial causal.
4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir,
por parte do enunciador, uma expressão de:
a) possibilidade.
b) submissão.
c) desinteresse.
d) convicção.
5) Cumprem
papel
caracterizador,
podendo
ser
classificados como adjetivos, todos os vocábulos
abaixo, EXCETO:
a) “pessoal”.
b) “externos”.
c) “menos”.
d) “injusta”.
6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta,”,
o emprego do singular na forma verbal em destaque
deve-se:
a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia
que confere à conclusão um sentido figurado que deve
ser entendido como uma:
a) hipérbole.
b) metáfora.
c) antítese.
d) prosopopeia.
8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de
resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso
e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso
das construções em destaque que se encontram em
paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada
nesse procedimento é o emprego de:
a) um termo sinônimo, equivalente.
b) uma expressão de sentido mais abrangente.
c) um hipônimo de caráter mais específico.
d) uma nominalização de forma verbal.
9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a
expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratarse de:
a) uma oração intercalada.
b) um aposto ilustrativo de lugar.
c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.
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10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação
pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe
inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do
seguinte recurso linguístico:
a) a conjunção “que”.
b) a ausência de vírgulas.
c) o primeiro artigo definido.
d) a omissão do sujeito.

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que
mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes.
O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de
Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na
queda de um avião, não pode mais almoçar com os
funcionários no bandejão do STF, está sempre com
seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido
menos tempo para ler algo que não seja relacionado
com o maior caso de corrupção do país.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

CONHECIMENTOS GERAIS
11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela
primeira vez na história a presidência semestral do
Conselho da União Europeia (EU). O país em questão,
que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:
a) Bulgária
b) Portugal
c) Noruega
d) Croácia
12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em
vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares
da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política
de abertura de fronteiras entre os países signatários
e permite a livre circulação de pessoas denomina-se
Acordo de:
a) Maastricht
b) Roma
c) Lisboa
d) Schengen
13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware)
afetou países do Leste Europeu na manhã desta quartafeira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque
afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia,
do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram
empresas de segurança e o banco central russo. Além
disso, já há casos afetando computadores em países
como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal
Federal mencionado no texto, que substituiu Teori
Zavaski, é:
a) Luiz Fux
b) João Pedro Gebran Neto
c) Luiz Edson Fachin
d) José Antonio Dias Toffoli
16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a
exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje,
apenas quatro parques brasileiros contam com esse
tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil
com manutenção e serviços concedidos à iniciativa
privada é o:
a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
b) Parque Nacional do Iguaçu
c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
d) Parque Nacional da Serra da Capivara
17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de
emergencial social devido ao intenso processo de
imigração dos indígenas da etnia Warao para capital
amazonense. Grupos estão acampados em viaduto
e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a
falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos
deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na
capital do Amazonas.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para
o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de
seu país de origem que é:
a) A Venezuela
b) O Equador
c) A Guiana Francesa
d) O Suriname

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético
mencionado no texto acima, que afetou países do Leste
Europeu em 25/10/2017, é:
a) Wanna Cry
b) NotPetya
c) Bad Rabbit
d) Lazarus
14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta
segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial
de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha
FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito
armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade
para os crimes internacionais e contra a humanidade,
que também respeita nossa Constituição e nossas leis,
e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o
presidente durante a cerimônia na sede do governo.

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas
russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê
organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem
outra grande preocupação: o frio. De acordo com os
organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a
abertura da competição será a mais fria dos últimos 20
anos.”

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por
Pedro Antonio Marín (também conhecido como
Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas
atividades na/no:
a) Equador
b) Colômbia
c) Venezuela
d) Chile
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(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:
a) Sapporo, Japão
b) Pequim, China
c) Sóchi, Rússia
d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim,
Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses
de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia
Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e
três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos
maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um
dos acervos de arte contemporânea mais importantes
do Brasil.”
(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no
estado brasileiro:
a) Da Bahia
b) Do Acre
c) De Minas Gerais
d) Do Rio Grande do Sul
20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de
2018 para um prêmio internacional muito importante,
por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate
à fome em regiões de alta vulnerabilidade.
Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que
conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações
sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos
arrecadados por treinamentos e doações.
O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a
indicação para o ano de 2018 é:
a) O prêmio Here For Good
b) O prêmio Indira Gandhi
c) O prêmio Mundial de Alimentação
d) O prêmio Nobel Da Paz
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Os distúrbios do sono acometem milhares de pessoas
pelo mundo e, dentre eles a insônia tem a maior
prevalência e afeta quase um terço da população mundial
em alguma fase da vida. O diagnóstico das causas deve
ser preciso para a definição do tratamento correto.
Entre as causas podem ser citados os transtornos
de ansiedade. O tratamento envolve estratégias não
medicamentosas e/ou medicamentosas. Quanto ao
tratamento medicamentoso, os benzodiazepínicos
e hipnóticos não benzodiazepínicos tem sido as
drogas de escolha. No Brasil, também são utilizados
fitoterápicos, apesar de pouca efetividade comprovada
(Tolentino; Kodaíra, 2016). Em relação ao tema, analise
as seguintes afirmativas:
I. Sedativos são fármacos que reduzem a atividade e
deprimem estados de excitação do sistema nervoso
central.
II. As aminas biogênicas tais como adrenalina,
noradrenalina, dopamina e serotonina estão entre
os neurotransmissores associados aos quadros de
ansiedade.
III. Os barbitúricos, que durante muito tempo, foram os
fármacos de escolha são moduladores ortostéricos dos
receptores gabaérgicos.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa I está correta
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas
d) Somente as afirmativas I e III estão corretas

22) A função renal tem como principal objetivo estabelecer
a manutenção da homeostase do organismo entre os
líquidos, eletrólitos e solutos. Através da filtração do
plasma e pela remoção de substâncias do filtrado,
os rins removem substâncias desnecessárias pela
excreção na urina e devolvem substâncias que são
necessárias à corrente sanguínea. Entre os produtos
desnecessários estão a ureia, creatinina, ácido úrico,
produtos finais da degradação da hemoglobina e
metabólitos de vários hormônios (SODRÉ; COSTA;
LIMA, 2007).
Em relação à ureia, assinale a alternativa correta:
a) Valores diminuídos de ureia na urina podem estar
relacionados com dieta pobre em proteínas, desnutrição,
necrose tubular aguda, insuficiência hepática, entre
outras causas
b) A ureia é um dos produtos da transformação da creatina
do tecido muscular
c) O aparecimento frequente de cálculos renais pode ser
um indicativo de concentrações elevadas de ureia na
urina
d) A atividade física intensa pode elevar o nível de ureia
plasmática
23) Em relação ao Código de Ética da Profissão
Farmacêutica, analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F):
( ) No atual Código de Ética (Anexo I da Resolução CFF
no. 596 de 21de fevereiro de 2014) estão identificadas
questões éticas, morais e bioéticas diretamente
relacionadas ao exercício da profissão farmacêutica.
( ) O farmacêutico deve comunicar ao Conselho Regional de
Farmácia, por escrito, o afastamento de suas atividades
profissionais das quais detém responsabilidade técnica,
quando não houver outro farmacêutico que, legalmente,
o substitua.
( ) É permitido ao farmacêutico exercer simultaneamente a
Medicina.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo:
a) V, V, V
b) F, V, V
c) V, V, F
d) V, F. F
24) Em relação às formas farmacêuticas, assinale a
alternativa incorreta:
a) Xarope é a preparação farmacêutica, líquida, límpida,
hidroalcoólica, de sabor adocicado, agradável,
apresentando teor alcoólico na faixa de 20% a 50%
b) Em uma mesma forma farmacêutica pode-se encontrar
mais de um fármaco e uma ou mais substâncias
adjuvantes
c) Define-se como delineamento de uma forma
farmacêutica a transformação de um fármaco em
medicamento, ou seja, todas as etapas que se sucedem
após a descoberta ou síntese de um fármaco até a
obtenção do produto final (o medicamento)
d) De acordo com a forma farmacêutica tem-se a via de
administração do medicamento
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25) Analise as seguintes afirmações:
I. Erro de medicação é qualquer evento evitável, que, de
fato ou potencialmente, possa levar ao uso inadequado
de medicamento quando o medicamento se encontra sob
o controle de profissionais da saúde, de pacientes ou do
consumidor, podendo ou não provocar danos ao paciente.
II. Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar
(SBRAPH), a Farmácia Hospitalar é uma unidade clínica,
administrativa e econômica, não necessariamente dirigida
por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção
do hospital e integrada funcionalmente com as demais
unidades administrativas e de assistência ao paciente.
III. É de competência do farmacêutico no contexto hospitalar
a participação em comissões, tais como: comissão
de farmácia e terapêutica, comissão do serviço de
controle de infecção hospitalar, comissão de análise de
prontuários e comissão de óbito, entre outras.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa I está correta
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas
d) Somente as afirmativas I e III estão corretas
26) A asma é definida como “doença inflamatória crônica
das vias aéreas, na qual muitas células e elementos
celulares têm participação. A inflamação crônica
está associada à hiperresponsividade das vias
aéreas, que leva a episódios recorrentes de sibilos,
dispneia, opressão torácica e tosse, particularmente
à noite ou no início da manhã. Esses episódios são
uma consequência da obstrução ao fluxo aéreo
intrapulmonar generalizado e variável, reversível
espontaneamente ou com tratamento.”
Em relação ao tratamento da asma, assinale a alternativa
correta:
a) Fármacos antimuscarínicos devem ser evitados
b) Medicamentos broncodilatadores causam constrição da
musculatura lisa brônquica e relaxamento da musculatura
esquelética, portanto, facilitam a broncodilatação
c) Como estratégia farmacológica geralmente são
utilizados fármacos beta 2 agonista de rápido início de
ação (salbutamol, fenoterol ou formoterol)
d) Corticóides em doses elevadas, tais como a fluticasona,
a beclometasona e o deflazacort, são opções de primeira
escolha na segunda etapa do tratamento
27) Em relação a Farmacovigilância, analise as afirmativas
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) No Brasil, ao contrário do que acontece em outros
países, as queixas técnicas relacionadas aos
medicamentos (tais como: medicamento falsificado ou
desvio de qualidade sem prejuízo à saúde do usuário)
não são passíveis de notificação ao Sistema de
Farmacovigilância.
( ) Segundo a legislação vigente, a notificação da
ocorrência de eventos adversos após o uso de
medicamentos e o estabelecimento de protocolos
de vigilância farmacológica são ações obrigatórias
atribuídas ao farmacêutico atuante em farmácias e
drogarias, públicas ou privadas;
( ) O sistema de Farmacovigilância da ANVISA
compreende o NOTIVISA (notificações de RAMs), a
VIGIPOS (vigilância pós comercialização) e a Rede
Sentinela (serviço de gerenciamento de vigilância pós
comercialização).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) V, F, V
b) F, V, V
c) V, V, F
d) V, F, F
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28) A relação entre o fármaco e a sua respectiva forma
farmacêutica, bem como a via de administração
utilizada determina a velocidade e a quantidade do
fármaco que atinge a circulação sanguínea e alcança
o sítio ou sítios de ação e, portanto interfere no efeito
farmacológico do mesmo. Desta forma, para que um
tratamento seja efetivo, deve-se observar a forma
farmacêutica e a via de administração correta tanto na
prescrição, quanto na dispensação e na administração
de medicamentos. Em relação às formas farmacêuticas
e as vias de administração de medicamentos, assinale
a alternativa incorreta:
a) As vias de administração de medicamentos são
estruturas orgânicas com as quais o fármaco toma
contato para penetrar no organismo com a finalidade de
exercer seu efeito
b) A biodisponibilidade de medicamentos na forma de
suspensão é maior do que aqueles em solução oral,
que por sua vez, é maior do que a biodisponibilidade de
medicamentos em formas farmacêuticas sólidas
c) Entre as vias enterais (ou extra-vasculares), a via oral
é uma das mais utilizadas para a administração de
medicamentos quando se quer um efeito sistêmico
d) A via de administração tópica é indicada quando se quer
uma ação local em uma área específica da superfície
corporal
29) Em relação ao Código de Ética da Profissão
Farmacêutica, analise as seguintes afirmativas:
I. As sanções disciplinadas aplicadas ao farmacêutico
que infringem o Código de Ética devem ser registradas
no prontuário do farmacêutico. No caso de suspensão,
o CRF no qual o farmacêutico está inscrito deve
comunicar a penalidade ao empregador, bem como ao
órgão sanitário competente.
II. Deixar de comunicar ao Conselho Regional de
Farmácia e às demais autoridades competentes os
fatos que caracterizem infringência ao Código de Ética
é considerada uma falta ética mediana (de média
gravidade).
III. Um dos direitos do farmacêutico, estabelecidos no
Código de ética, é exercer a profissão farmacêutica
respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e
a legislação vigentes.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a afirmativa I está correta
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas
d) Somente as afirmativas I e III estão corretas
30) A gestão de compras de medicamentos é um aspecto
considerado estratégico para a Farmácia Hospitalar.
Nesse processo, além do aspecto financeiro, a
preocupação com a qualidade deve estar sempre
presente. Algumas questões são fundamentais para
que a gestão ocorra de forma eficiente. Assinale a
alternativa correta em relação à gestão de compras:
a) A negociação das melhores condições de compra de
medicamentos é atividade considerada privativa do
profissional farmacêutico
b) A curva ABC, também chamada de análise de Pareto
ou regra 80/20, é um método de categorização de
estoques. Para os itens incluídos na de curva A deve se
ter estoques mínimos suficientes para 60 dias
c) O estoque de segurança é um parâmetro de alerta no
dimensionamento de estoques. É um nível de estoque
que ao ser atingido sinaliza o momento de se fazer uma
nova compra, evitando posterior ruptura do estoque
d) Nos casos de instituições públicas deve se levar em
consideração a necessidade de obedecer às normas
estabelecidas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993
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31) Em relação à farmacocinética, analise as afirmativas
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Dose de Manutenção: consiste na dose única que é
suficiente para elevar rapidamente a concentração
plasmática terapêutica do fármaco no organismo. A
palavra dose é derivada do grego dosis, que significa
ação de dar ou o que pode ser dado.
( ) Parâmetros farmacocinéticos são os valores de
referência relacionados aos fenômenos sofridos pelo
fármaco no organismo.
( ) A absorção de medicamentos é definida como a
passagem do princípio ativo contido em uma forma
farmacêutica de seu local de administração para a
corrente sanguínea e/ou linfática.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) V, V, V
b) F, V, V
c) V, V, F
d) V, F. F
32) A Farmacodinâmica estuda o local de ação, o mecanismo
de ação e os efeitos que as drogas promovem no
organismo. Em relação à farmacodinâmica, assinale a
alternativa incorreta:
a) A atropina é exemplo de um fármaco não seletivo
b) Os antiácidos são exemplos de fármacos estruturalmente
inespecíficos
c) O captopril é exemplo de um fármaco estruturalmente
específico
d) Os antidepressivos tricíclicos são exemplos de fármacos
que interagem com canais iônicos
33) Os carboidratos perfazem a mais abundante classe
de biomoléculas da face da Terra e são considerados
o principal meio de abastecimento energético da
maioria das células não fotossintéticas. Em relação aos
carboidratos, analise as seguintes afirmativas:
I. Os monossacarídeos são compostos que possuem
entre 3 a 7 átomos de carbono. Os monossacarídeos
com 3 (três) carbonos são denominados trioses e são
os mais simples.
II. Algumas pentoses (como a ribose) e também algumas
hexoses (como a frutose) formam anéis pentagonais (4
carbonos e 1 oxigênio) denominados de furanoses.
III. A lactose, conhecida como o açúcar do leite, é um
polissacarídeo composto por uma molécula de glicose
e uma de galactose.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a afirmativa I está correta
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas
d) Somente as afirmativas I e III estão corretas
34) A seleção de medicamentos é considerada o eixo
do Ciclo da Assistência Farmacêutica pois todas as
outras etapas do referido ciclo são desenvolvidas com
base nos medicamentos padronizados. Em relação à
padronização de medicamentos, assinale a alternativa
correta:
a) Uma seleção racional de medicamentos proporciona
uma maior eficiência administrativa mas nem sempre
uma adequada resolutividade terapêutica aos serviços
de saúde
b) O objetivo da seleção de medicamentos é proporcionar
somente ganhos terapêuticos na atenção à saúde
c) A padronização adequada contribui para a promoção
do uso racional de medicamentos, na medida em
que restringe o uso de medicamentos ineficazes e
desnecessários
d) Os medicamentos selecionados devem ser aqueles
com eficácia e segurança comprovadas independente
do custo dos mesmos

35) A anemia ferropriva é a mais comum das carências
nutricionais, com maior prevalência em mulheres
e
crianças,
principalmente
nos
países
em
desenvolvimento. No Brasil, é considerada um problema
de saúde pública e uma das prioridades do Sistema
Único de Saúde. Em relação à anemia ferropriva,
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F).
( ) No hemograma de um paciente com anemia ferropriva
é encontrada uma diminuição do número de hemácias.
Mas a diminuição dessas células é proporcionalmente
menor que a queda do hematócrito e da hemoglobina
( ) Um eritrograma com microcitose e hipocromia pode
indicar problemas na fase da hemoglobinização do
ferro;
( ) Na anemia ferropriva o RDW encontra-se inalterado.
Portanto, o RDW não é um importante parâmetro para o
diagnóstico diferencial da anemia ferropriva.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) V, F, V
b) F, V, V
c) V, V, F
d) V, F, F
36) A interpretação de resultados de exames bioquímicos
do perfil renal é fundamental para ajudar no diagnóstico
de uma série de doenças. Em relação a possíveis
resultados, assinale a alternativa incorreta:
a) Valores de creatinina aumentados no sangue indicam
lesão nos vasos sanguíneos dos rins, infecção renal, ou
redução do fluxo de sangue nos rins
b) A diminuição das taxas de ácido úrico na urina pode
ser relacionada com gota, mieloma múltiplo, leucemias,
risco de formação de cálculos renais, alcoolismo crônico
e doenças renais
c) A função renal pode ser avaliada pela análise bioquímica
de ureia, creatinina (clearance de creatinina), ácido
úrico e albumina
d) A glicosúria é uma condição comum encontrada em
pacientes com diabetes não controlada
37) Em 1988 foi instituído, por meio de portaria do Ministério
da Saúde, o Programa Nacional de Controle de Infecção
Hospitalar. Desde 2011 esse programa é gerenciado
pela ANVISA através da Gerência de Vigilância e
Monitoramento em Serviços de Saúde (GVIMS). Em
relacão ao controle da infecção hospitalar, analise as
afirmativas a seguir:
I. O Programa de Controle de Infecções Hospitalares
(PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas,
deliberada e sistematicamente, com vistas à redução
máxima possível da incidência e da gravidade das
infecções hospitalares.
II. Estão entre as responsabilidades da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) elaborar,
implementar, manter e avaliar programa de controle
de infecção hospitalar, adequado às características e
necessidades da instituição, contemplando, no mínimo,
ações relativas ao uso racional de antimicrobianos,
germicidas e materiais médico-hospitalares.
III. Infecção comunitária é aquela constatada, ou em
incubação, no ato de admissão do paciente, desde que
não relacionada com internação anterior no mesmo
hospital.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas
d) Todas as afirmativas estão corretas
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38) Alguns fármacos podem agir como indutores
enzimáticos e por isso podem diminuir a ação de
outros fármacos. São exemplos de fármacos indutores
enzimáticos:
a) Carbamazepina, rifampicina e fenitoína
b) Carbamazepina, rifampicina e omeprazol
c) Omeprazol, fenitoína e verapamil
d) Verapamil, fluconazol e fluoxetina
39) Os testes para avaliação de função hepática incluem
diferentes ensaios bioquímicos e auxiliam no
diagnóstico de várias doenças. Em relação a alguns
desses ensaios, analise as afirmativas abaixo, dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Os valores aumentados de bilirrubina são encontrados
na hepatite aguda, crônica ou tóxica, cirrose, obstrução
biliar, hiperbilirrubinemia neonatal (icterícia), jejum
prolongado, distúrbios hemolíticos e anomalias hepáticas
congênitas.
( ) Valores diminuidos da fosfatase alcalina podem indicar
obstrução do fluxo biliar por cálculos biliares ou tumores,
que bloqueiam os canais que conduzem a bile para o
intestino ou na vesícula biliar.
( ) Elevações dos níveis de transaminase glutâmica
oxalacética (TGO) e de transaminase glutâmica pirúvica
(TGP) sugerem lesão do tecido hepático.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) V, F, V
b) F, V, V
c) V, V, F
d) V, F, F
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40) As gorduras, óleo e ceras são macromoléculas que se
enquadram no grupo dos lipídeos. Esse grupo tem uma
enorme variedade, tanto estrutural, como funcional. Em
relação aos lipídeos, assinale a alternativa incorreta:
a) Os lipídeos mais simples são constituídos a partir de
ácidos graxos, os quais são chamados de triglicerídeos
que, por sua vez, são ésteres de três ácidos graxos com
um glicerol
b) A digestão dos lipídios tem início no intestino delgado,
onde os sais biliares emulsificam as gorduras formando
micelas, para facilitar a ação das enzimas lipases
c) Nos mamíferos, a acetil-coA formada no fígado durante
a β-oxidação de ácidos graxos pode ser exportada para
outros tecidos na forma de corpos cetônicos
d) Todos os ácidos graxos utilizados pelo corpo podem ser
supridos pela dieta, além disso, quantidades excessivas
de carboidratos e proteínas obtidas pela dieta podem
ser convertidas em ácidos graxos, e armazenados
como triacilgliceróis
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QUESTÃO DISCURSIVA
Transcreva a resposta da questão discursiva de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
Segundo a Legislação Vigente, há diferentes tipos de medicamentos no mercado brasileiro: medicamentos de
referência, medicamentos genéricos e medicamentos similares. Considerando-se essa classificação, responda as
questões a seguir:
a. O farmacêutico pode oferecer um medicamento similar (com mesmo princípio ativo) ao paciente em troca de um
medicamento genérico constante da prescrição médica?
b. O farmacêutico pode oferecer um medicamento genérico (com mesmo princípio ativo) ao paciente em troca de um
medicamento similar constante da prescrição médica?
c. O farmacêutico pode oferecer um medicamento genérico (com mesmo princípio ativo) ao paciente em troca de um
medicamento de referência constante da prescrição médica?
d. O farmacêutico pode oferecer um medicamento similar (com mesmo princípio ativo) ao paciente em troca de um
medicamento de referência constante da prescrição médica?
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