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C LÍNGUA PORTUGUESA )

Leia o texto e responda às perguntas.

Infestação de escorpiões no Brasil pode ser 
imparável

A  infestação de escorpião no Brasil é o exemplo 
perfeito de como a vida moderna se tornou 
imprevisível. É uma característica do que, no 
complexo campo de problemas, chamamos de um 
mundo “VUCA” (Volatility, uncertainty, complexity and 
ambiguity em inglês) -  um mundo volátil, incerto, 
complexo e ambíguo.
Escorpiões, como as baratas que eles comem, são 
um a e s p é c ie  in c r iv e lm e n te  a d a p tá v e l.  
O número de pessoas picadas em todo o Brasil 
aumentou de 12 mil em 2000 para 140 mil no ano 
passado, de acordo com o Ministério da Saúde. 
A  espécie que aterroriza os brasileiros é o perigoso 
escorpião amarelo, ou Tityus serrulatus. Ele se 
reproduz por meio do milagre da partenogênese, 
s ig n if ic a n d o  que um e s c o rp iã o  fe m in in o  
simplesmente gera cópias de si mesma duas vezes 
por ano -  nenhuma participação masculina é 
necessária.
A  infestação do escorpião urbano no Brasil é um 
clássico "problema perverso". Este termo, usado pela 
primeira vez em 1973, refere-se a enormes 
problemas sociais ou culturais como pobreza e 
guerra -  sem solução simples ou definitiva, e que 
surgem na interseção de outros problemas. 
Nesse caso, a infestação do escorpião urbano no 
Brasil é o resultado de uma gestão inadequada do 
lixo, saneamento inapropriado, urbanização rápida e 
mudanças climáticas.
No VUCA, quanto mais recursos você der para os 
problemas, melhor. Isso pode significar tudo, desde 
campanhas de conscientização pública que educam 
brasileiros sobre escorpiões até forças-tarefa 
exterminadoras que trabalham para controlar sua 
população em áreas urbanas. Os cientistas devem 
estar envolvidos. O sistema nacional de saúde 
pública do Brasil precisará se adaptar a essa nova 
ameaça.
Apesar da obstinada cobertura da imprensa, as 
autoridades federais de saúde mal falaram  
publicamente sobre o problema do escorpião urbano 
no Brasil. E, além de alguns esforços mornos em 
nível nacional e estadual para treinar profissionais de 
saúde sobre o risco de escorpião, as autoridades 
parecem não ter nenhum plano para combater a 
infestação no nível epidêmico para o qual ela está se 
dirigindo.
Temo que os escorpiões amarelos venenosos 
tenham reivindicado seu lugar ao lado de crimes 
violentos, tráfico brutal e outros problemas crônicos 
com os quais os urbanitas no Brasil precisam lidar 
diariamente.

* Hamilton Coimbra Carvalho é pesquisador em 
Problemas Sociais Complexos, na Universidade de 
São Paulo (USP).

T e x t o  a d a p t a d o  d e  R e v i s t a  G a l i l e u  
( h t t p s : / / r e v i s t a g a l i l e u . g l o b o . c o m / C i e n c i a / M e i o -  
Am biente/noticia/2019/02/infestacao-de-escorpioes-no-brasil- 
pode-ser-imparavel-diz-pesquisador.html)

( Questão 01 )---------------------------------------------------------

A palavra “Volátil”, que representa a consoante inicial 
da sigla VUCA, tem o significado de:

A) Anárquico.
B) Devoluto.
C) Instável.
D) Vulnerável.
E) Inconsútil.

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

Observe o que se afirma nos itens a seguir e 
preencha os parênteses com (V) para a afirmativa 
verdadeira e (F) para as afirmativas falsas.

I. A  infestação de escorpiões no ambiente urbano 
brasileiro decorre exclusivamente de uma 
política sanitária ineficaz. ( )

II. O crescimento do número de escorpiões no 
Brasil é um desafio para toda a sociedade. ( )

III. Há uma correlação direta entre recursos e 
eficácia no combate a problemas considerados 
“perversos”. ( )

IV. A  obstinada participação da imprensa prejudica o 
trabalho dos órgãos públicos sanitários. ( )

V. É insano aproximar a infestação de escorpiões 
de temas como o tratamento do lixo urbano e as 
variações climáticas. ( )

Asequência correta é:

A) V -V -V -V -F
B) F -F -F -V -V
C) V - V - F - F - V
D) F -V -V -F -F
E) F -V -V -V -F

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2019/02/infestacao-de-escorpioes-no-brasil-pode-ser-imparavel-diz-pesquisador.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2019/02/infestacao-de-escorpioes-no-brasil-pode-ser-imparavel-diz-pesquisador.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2019/02/infestacao-de-escorpioes-no-brasil-pode-ser-imparavel-diz-pesquisador.html


Observe:

“Escorpiões, como as baratas que eles comem, são
uma espécie incrivelmente adaptável.”

A  oração subordinada tem função e valor semântico
iguais à do período em destaque em:

A) Os médicos, como os demais profissionais de 
saúde, desempenham papel fundamental nas 
políticas sanitaristas.

B) As intervenções, como haviam previsto, foram 
executadas no início do expediente.

C) Como as pessoas não acreditam em solução, 
desanimam facilmente.

D) Como combinado com eles, cuidaremos primeiro 
do lixo.

E) O planejamento das ações preventivas, como era 
complexo, precisou ser revisto.

(Questão 03)------------------------------------------------------

(  Questão )---------------------------------------------------------

Há dois momentos em que o autor inclui-se no texto.
Pode-se perceber isso pelo emprego de:

A) um verbo na primeira pessoa do plural e outro na 
primeira pessoa do singular.

B) dois verbos na primeira pessoa do plural.
C) dois pronomes pessoais na primeira pessoa do 

singular.
D) pronome pessoal na primeira pessoa do singular 

e pronome possessivo na primeira pessoa do 
plural.

E) dois pronomes demonstrativos.

(  Questão 05 )---------------------------------------------------------

O autor diz “ ... escorpião 'feminino' simplesmente
gera cópias de si mesma duas vezes por ano...”
porque:

A) escorpião é um substantivo comum de dois.
B) o fem inino é escorpiã, mas ele parece 

desconhecer.
C) escorpião é um substantivo epiceno, por isso 

usou a palavra “feminina” para marcar o gênero.
D) escorpião é um substantivo sobrecomum.
E) o substantivo escorpião aceita o feminino 

escorpioa ou a marca do gênero pelo adjetivo.

Observe o emprego de “mal” no trecho em destaque.

"... as autoridades federais de saúde mal falaram 
publicamente sobre o problema do escorpião urbano 
no Brasil.”

Agora preencha as lacunas com o adjetivo ou com o 
advérbio.

Ele falava ______ do governo, mas sempre se
com portava______ diante dos empregados, que o
tinham como u m _____ chefe, porque, além de os
p ag a r_____ , desempenhava_____ seu papel de
líder.

Asequência está correta em:

A) m au-m a l-m au-m a l-m a l.
B ) m au-m a l-m au-m a l-m au.
C) m au-m au-m a l-m au-m au.
D) m a l-m au-m a l-m au-m au.
E) m a l-m a l-m au-m a l-m a l.

( Questão 06)------------------------------------------------------

( Questão 0 7)---------------------------------------------------------

Observe o trecho a seguir:

"... outros problemas crônicos com os quais os
urbanitas no Brasil precisam lidardiariamente.”

Se reescrevermos o período, substituindo o verbo
“lidar” por “passar”, teremos:

A) "... outros problemas crônicos aos quais os
u rb a n is ta s  no B ras il p rec isam  passa r
diariamente.”

B) "... outros problemas crônicos pelos quais os
u rb a n is ta s  no B ras il p rec isam  passa r
diariamente.”

C) "... outros problemas crônicos os quais os
u rb a n is ta s  no B ras il p rec isam  passa r
diariamente.”

D) "... outros problemas crônicos onde os urbanistas 
no Brasil precisam passar diariamente.”

E) "... outros problemas crônicos cujos urbanistas 
no Brasil precisam passar diariamente.”



Observe a oração destacada:

“A  infestação do escorpião urbano no Brasil é um 
clássico "problema perverso.”

Sobre seus termos, é correto afirmar que:

A) escorpião é núcleo do sujeito.
B) urbano é predicativo do objeto.
C) perverso é núcleo do sujeito.
D) clássico é núcleo do predicativo do objeto.
E) problema é núcleo do predicativo do sujeito.

( Questão 09 )---------------------------------------------------------

Observe os itens abaixo:

I. A  maioria das pessoas não se preocupa com o 
lixo.

II. Pesquisa-se meios de combatera infestação.
III. O presidente, junto com alguns ministros, 

com pareceu à solenidade de posse do 
governador.

IV. Houveram motivos para o crescimento do 
número de escorpiões.

Pode-se afirmar que a concordância verbal está 
correta em:

A) I e II.
B) I e III.
C) le lV .
D) I, II e III.
E) II, III e IV.

(Questão 08)------------------------------------------------------

(Questão 10 )---------------------------------------------------------  * I. II. III.

Observe o emprego do acento grave indicador de
crase nas seguintes frases:

I. A  Secretaria de Saúde ofereceu um curso
gratuito ______  que moram nas áreas mais
afetadas pelo aumento do número de escorpiões.

II. A  infestação chegou____ cidade onde nasci.
III. No documento também se fazia referência____

crianças picadas por cobras.

Aopção que completa corretamente as lacunas é:

A) aque les-a-à .
B) àque les-à-à .
C) aque les-à-a .
D) àque les-à-a .
E) aque les-a-à .

(  SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS )

(  Questão 11 )---------------------------------------------------------

De acordo com a Lei n° 8.080/90, sobre os serviços
privados de assistência à saúde é correto afirmar que:

A) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 
terão preferência para participar do Sistema 
Ú n i c o  de S a ú d e  ( S U S )  em c a r á t e r  
complementar.

B) os proprietários, administradores e dirigentes de 
entidades ou serviços contratados poderão 
exercer cargo de chefia ou função de confiança 
no SUS.

C) as entidades com fins lucrativos terão preferência 
sobre as filantrópicas para participar do SUS.

D) a participação complementar dos serviços 
privados será formalizada mediante licitação, 
sendo vedado contratos ou convênios para 
contratação.

E) os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâm etros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

( Questão 12 )---------------------------------------------------------

A Lei n° 8.142/90 dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Unico de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Com base na referida lei, está certo 
dizerque:

A) a representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será minoritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos.

B) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor 
as diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes.

C) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
M unicipais de Saúde (Conasem s) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.

D) o Conselho de Saúde, em caráter provisório 
deliberativo, é o órgão colegiado composto por 
representantes do governo e prestadores de 
serviço atuando no controle da execução da 
política de saúde.

E) as Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas pela União e aprovadas 
pelo Secretário de Saúde.

©



De acordo com a Lei complementar n° 141, de 13 de
janeiro de 2012, julgue as afirmativas a seguir:

I. Para fins de apuração da aplicação dos recursos 
mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar, 
considerar-se-ão como despesas com ações e 
serviços públicos de saúde aquelas voltadas 
para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde.

II. Os recursos da União serão repassados ao 
Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades 
orçamentárias que compõem o órgão Ministério 
da Saúde, para serem aplicados em ações e 
serviços públicos de saúde.

III. O Poder Legislativo diretamente, ou com o auxílio 
dos Tribunais de Contas, do sistema de auditoria 
do SUS, do órgão de controle interno e do 
Conselho de Saúde de cada ente da Federação, 
fiscalizará o cumprimento das normas desta Lei 
Complementar.

IV. Os recursos da União serão repassados 
diretamente aos Estados e Municípios para 
serem aplicados em ações e serviços públicos de 
saúde de suas respectivas regiões.

Estão corretas, apenas:

A) II, III e IV.
B) I, lie  III.
C) III e IV.
D) IV.
E) II e III.

( Questão 13 )------------------------------------------------------

(Questão 1\k )---------------------------------------------------------

De acordo com a Portaria n° 399, de 22 de fevereiro 
de 2006, do Ministério da Saúde, uma das suas 
prioridades para o ano de 2006 foi elaborar e 
implantar uma Política Nacional sobre diversos 
pontos da área da Saúde, com ênfase na adoção de 
hábitos saudáveis por parte da população brasileira, 
de forma a internalizar a responsabilidade individual 
da prática de atividade física, regular a alimentação 
saudável e combater o tabagismo. As ações citadas 
se referem à:

A) repressão da saúde
B) defesa da saúde.
C) reabilitação de saúde.
D) interrupção do ciclo
E) promoção de saúde.

Com base na Norma Operacional Básica (NOB) 
n° 1/96 do Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção 
à Saúde encerra todo o conjunto de ações levadas a 
efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, para 
o atendimento das demandas pessoais e das 
exigências ambientais, compreendendo três grandes 
campos, a saber: o da assistência, o das intervenções 
ambientais e o das políticas externas ao setor saúde. 
Nos três campos referidos, enquadra-se, então, todo 
o espectro de ações compreendidas nos chamados 
níveis de Atenção à Saúde, que são representados 
por:

A) recuperação, promoção e reinserção.
B) reabilitação, prevenção e colaboração.
C) prevenção, reinserção e adaptação.
D) promoção, proteção e recuperação.
E) proteção, interrupção e reabilitação.

( Questão 15 )------------------------------------------------------

(  INFORMÁTICA BÁSICA )

( Questão 16 )---------------------------------------------------------

O Word permite a criação de tabelas compostas por 
linhas e colunas que formam as células. A criação de 
uma tabela é possível através da seguinte opção 
Barra de Ferramentas:

A) Exibição.
B) Referências.
C) Lay-out da página.
D) Inserir.
E) Correspondências.

( Questão 17 )---------------------------------------------------------

Numa Planilha Excel considere os seguintes valores 
nas células:
B1=10, C1=8e D1=2
O va lordeA I naformulaAI =(B1+C1*12)/D1-7será:

A) 46
B) 28
C) 26
D) 52
E) 38



(Questão 22 )

O Power Point permite exibir filmes em suas 
apresentações. O item da barra de ferramentas 
utilizado é:

A) Design.
B) Animações.
C) Inserir.
D) Exibição.
E) Apresentação de Slides.

( Questão 19 )---------------------------------------------------------

O software que NÃO é um sistema operacional:

A) Windows Server.
B) Solaris.
C) Linux.
D) Microsoft Office.
E) Android.

(Questão 18 )------------------------------------------------------

(Questão 20)---------------------------

Um IPéum(uma):

A) Modelo da CPU.
B) Roteador.
C) Inteface.
D) linguagem de programação.
E) endereço de rede.

(  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

O ciclo de assistência Farmacêutica consiste, além
da seleção, nas seguintes etapas:

A) cálculo, seleção, aquisição, armazenamento, 
distribuição e dispensação.

B) s e l e ç ã o ,  p r o g r a m a ç ã o ,  a q u i s i ç ã o ,  
armazenamento, distribuição e dispensação.

C) a q u i s i ç ã o ,  s e l e ç ã o ,  p r o g r a m a ç ã o ,  
armazenamento, monitoramento e dispensação.

D) seleção, programação, aquisição, implantação, 
dispensação e distribuição.

E) cálculo, seleção, desenvolvimento, distribuição, 
armazenamento e dispensação.

A escolha de medicamentos é um processo contínuo,
multidisciplinar e participativo. São objetivos da
Seleção de Medicamentos, EXCETO:

A) Promover o uso racional de medicamentos e 
assegurar o acesso aos fármacos seguros, 
efetivos e com qualidade.

B) Diminuir os custos do tratamento.
C) Ter maior controle do uso dos medicamentos e 

p r o m o v e r  e s t u d o s  de u t i l i z a ç ã o  de 
medicamentos.

D) Selecionar medicamentos com base nos critérios 
científicos e econômicos.

E) Desenvolver mecanismos de gestão de risco que 
assegurem uma diminuição da segurança e 
eficiência do plano terapêutico e garantam 
qualidade na assistência.



A lic itação é o conjunto de procedim entos 
administrativos estabelecido em Lei Federal, no qual 
a Administração Pública impõe concorrência sobre 
aquisições ou vendas e prepara o processo 
administrativo para a contratação, cuja finalidade é 
proporcionar à administração propostas vantajosas 
em relação a preço, prazos e qualidade, garantindo 
aos pa rtic ipan tes  igua ldade de cond ições. 
Correlacione as Modalidades de licitação

(Questão 23)------------------------------------------------------

I. Concorrência
II. Convite
III. Tomada de Preços
IV. Concurso/Leilão
V. Pregão

( ) É a modalidade de compra usualmente utilizada 
para licitações de grande valor, cujo prazo 
previsto para execução é em torno de 45 dias.

( ) Destina-se a compras de valor intermediário. É a 
modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que se cadastrem 
até o terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas.

( ) Consiste na modalidade de licitação de pequeno 
vulto, entre os interessados do ramo pertinente 
ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 
em número mínimo de três, por convocação 
escrita afixada no quadro de avisos da 
Instituição.

( ) É a modalidade de licitação para aquisição de 
bens e serviços, promovida exclusivamente no 
âmbito da União, qualquer que seja o valor 
estimado da contratação

( ) Não se aplicam à aquisição de medicamentos. 
Estão citados somente para informar os tipos de 
licitações existentes, de acordo com a legislação 
vigente.

Asequência correta é:

A) 1,11, III, IVeV.
B) I, II,V, III e IV.
C) 1,111, II, V e  IV.
D) 1,111, II, IVeV.
E) 1,11, III, V e  IV.

O armazenamento de medicamentos e materiais é o 
conjunto de procedimentos técnicos e administrativos 
que envolvem diferentes atividades, EXCETO:

A) Recepção/Recebimento de Medicamentos
B) Estocagem e Guarda de Medicamentos.
C) Conservação de Medicamentos.
D) Controle de Estoque
E) Seleção dos medicamentos de acordo com o 

perfil epidemiológico local.

( Questão 2k) ------------------------------------------------------

(Questão 25)---------------------------------------------------------

Instância colegiada, de caráter consultivo e 
deliberativo, que tem por finalidade assessorar ao 
gestor e à equipe de saúde em assuntos referentes a 
medicamentos. Essa definição refere-se à:

A) Comissão hospitalar Médica-CHM.
B) Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT.
C) Comissão Médica Hospitalar-CMH.
D) Comissão de terapêutica Hospitalar- CTH.
E) Comissão de Segurança Farmacêutica - CSF.

(Questão 26)---------------------------------------------------------

São atribuições do farmacêutico no processo de
compras de medicamentos e materiais, EXCETO:

A) estabelecer requisitos técnicos, participar da 
elaboração de normas administrativas que irão 
compor o Edital, e de procedimentos que 
orientem o processo de compra.

B) solicitar pedido de compras, definindo as 
especificações técnicas.

C) encaminhar pedido de compra ao gestor com 
estimativa de custos, para dar agilidade ao 
processo.

D) emitir parecer técnico dos processos de compras 
relacionados a medicamentos e/ou outros 
materiais sob sua responsabilidade.

E) coletar e registrar ocorrências de reações 
adversas e efeitos colaterais relativos ao uso de 
medicamento, informando à autoridade sanitária 
local.



Os Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) 
podem ser classificados em tipos e agrupados em 
categorias. A  alternativa em que estão todas as 
categorias dos PRM é:

A) necessidade, eficácia, sintomas e segurança.
B) eficácia, segurança, sintomas e adesão.
C) necessidade, sintomas, segurança e adesão.
D) necessidade, eficácia, segurança e adesão.
E) necessidade, sintomas, segurança e adesão.

(Questão 27)------------------------------------------------------

(Questão 28)---------------

Analise a figura a seguir.

Aopção que representa o símbolo acima é:

A) Risco ao Meio Ambiente.
B) Toxico.
C) Risco Biológico.
D) Risco Químico.
E) Corrosivo.

(Questão 29)---------------------------------------------------------

A _________________________ é o estudo do uso e
dos efeitos dos fármacos em um grande número de 
pessoas. Está relacionada com desenvolvimento de
técn icas_______________________ para estudar o
uso dos medicamentos em uma grande população. 
Aopção que completa corretamente as lacunas é:

A) Farmacoeconomia - estatísticas.
B) Farmacodinâmica-terapêuticas.
C) Farmacotécnicas- magistrais.
D) Farmacoepidemiologia - epidemiológicas.
E) Farmacobotânica -  microscópicas.

Segundo a OMS, os Estudos de Utilização de 
Medicamentos (EUM) são definidos como aqueles 
voltados à “comercialização, distribuição, prescrição 
e o uso dos medicamentos na sociedade, com ênfase 
especial sobre as consequências médicas, sociais e 
econômicas resultantes”. Um instrumento é a Dose 
Diária Definida (DDD), que se volta à quantificação do 
consumo de medicamentos. Considere DDD/ 1000 
pacientes-dia:

DDD/ 1000 pacientes-dia - -— —-  X  1000

(Questão 30)------------------------------------------------------

A= quantidade total do antimicrobiano consumido 
(expresso em gramas);

B= dose diária padrão estabelecida para o 
antimicrobiano (em gramas);

P= pacientes-dia no período observado.

Considere a seguinte situação:

Oito tratamentos de 10 dias consumiram 320 frascos 
de 500 mg. Sabe-se que a dose diária para um adulto 
de 70kg, sem insuficiência renal, é 2g e que houve 
398 pacientes-dia no mês estudado na UTI Adulto. 
Determine, aproximadamente, DD D /1000 pacientes- 
dia para caso a cima.

A) 200g por 1000 pacientes
B) 300g por 1000 pacientes
C) 100g por 1000 pacientes
D) 150g por 1000 pacientes
E) 250g por 1000 pacientes

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

Um f á r m a c o  d i u r é t i c o  p e r t e n c e n t e  aos  
mineralocorticoides é:

A) Clortalidona
B) Furosemida
C) Hidroclorotiazida
D) Amilorida
E) Espirinolactona



O mecanismo de ação dofármaco Diltiazem é:

A) Agonista alfa 2 adrenérgico.
B) Antagonista alfa 1 adrenérgico.
C) Antagonista beta adrenérgico não seletivo.
D) Bloqueador dos canais de cálcio.
E) Inibidor de angiotensina.

(Questão 32)----------------------------------------------

(Questão 33)---------------------------------------------

Aclasse medicamentosa do Claritromicina é:

A) Macrolídeos.
B) Cefalosporina.
C) Beta lactâmico.
D) Sulfonamida.
E) Aminoglicosídeo.

(Questão ---------------------------------------------------------

O _________________ é u m _________________com
mecanismo de ação___________________________ .

Aopção que completa corretamente as lacunas é:

A) Cetoprofeno- antinflamatório - inibidor seletivo da 
COX-1.

B) Dexametasona - antinflamatório - inibidor 
seletivo da COX-1.

C) Paracetamol - antinflamatório - inibidor seletivo 
daCOX-2.

D) Tramadol - antinflamatório - agonista não 
seletivo dos receptores opioides.

E) Etoricoxibe - antinflamatório - inibidor seletivo da 
COX-1.

(Questão 35)---------------------------------------------------------

O fármaco antineoplásico que é um anticorpo que se 
liga a receptores nos linfócitos B, levando à 
destruição dessas células denomina-se:

A) Ciclofosfamida.
B) Rituximabe.
C) Paclitaxel.
D) Carboplatina.
E) Trastuzumabe.

A Farmacotécnica é responsável por transformar as 
várias formas farmacêuticas utilizadas na prevenção, 
diagnóstico e cura de doenças. Aforma farmacêutica 
livre do metabolismo de primeira passagem é o(as):

A) xarope.
B) supositório.
C) comprimido.
D) drágeas.
E) cápsulas.

(Questão 37)---------------------------------------------------------

O fármaco antídoto específico da Heparina é:

A) ÁcidoAcetilsalicílico.
B) Flumazenil.
C) Fitomenadiona.
D) Protamina.
E) Varfarina.

(Questão 36)------------------------------------------------------

(Questão 38)---------------------------------------------------------

Valsartana é um fármaco utilizado no tratamento de 
hipertensão arterial, que é metabolizado pelo (a):

A) CYP5.
B) CYP4.
C) Ácido glicurônico.
D) CYP3A4.
E) CYP2C9.

(Questão 39)---------------------------------------------------------

Dentre os fármacos abaixo, aquele que representa 
um medicamento de ação prolongada é:

A) ClavulinBD.
B) NifedipinaCR.
C) Clopixol DEPOT.
D) Metoprolol DURILES.
E) Trazodona RETARD.



(Questão kO}

O código de ética da profissão farmacêutica 
estabelece as infrações e as regras de aplicação das 
sanções disciplinares. Em relação ao assunto em 
questão correlacione as colunas e marque a opção 
correta.

1. Direito
2. Dever
3. Proibição

( ) Contribuir para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde individual e coletiva, 
sobretudo quando, nessa área, ocupar cargo ou 
desempenharfunção pública.

( ) Recusar-se a exercer a profissão em instituição 
pública ou privada sem condições dignas de 
trabalho ou que possam prejudicar o usuário, 
com direito a representação às autoridades 
sanitárias e profissionais.

( ) Delegara outros profissionais atos ou atribuições 
exclusivos da profissão farmacêutica;

A) 1,2,3
B) 3,2,1
C) 2,3,1
D) 2,1,3
E) 3,1,2


