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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 

questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões. 

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. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de 

nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 
VIII. 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. 
IX. 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. 
X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 

o cartão de respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia o texto abaixo para responder às questões 
de 1 a 8. 

 Tomar decisões nem sempre é algo fácil. 
Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais 
difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar 
sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico 
são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. 
Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro 
com suas próprias opiniões. 
 Agora, imagine você ter uma autoconfiança 
muito grande e simplesmente não considerar nada 
disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, 
no Canadá, constataram que é exatamente o que 
acontece com pessoas narcisistas. 
 A origem da palavra “narcisismo” deriva da 
história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que 
– spoiler – morre por se apaixonar por sua própria 
imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica 
óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito 
também chama atenção para o individualismo e a 
autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas 
características, o que acaba fazendo com que eles 
realmente achem que não precisam de nada além de 
seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão 
acertada. 
 Pessoas narcisistas não costumam fazer isso 
por mal: elas têm uma convicção clara de que já 
nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – 
e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O 
problema é que os altos níveis de confiança que eles 
têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão 
equivocados. 

(Fonte: Superinteressante)  
 
1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo 

do texto, assinale a alternativa correta. 
a) Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões 

difíceis nunca é uma tarefa fácil. 
b) Seguir a intuição, procurando seguir sempre as 

próprias opiniões, é um caminho seguro para 
se tomar uma boa decisão. 

c) Considerar as várias possibilidades com criticidade 
garante o êxito de um empreendimento. 

d) Abandonar certas opiniões, quando contrárias à 
análise crítica, pode resultar em uma boa decisão. 

 
2) A partir da leitura e interpretação do texto, 

assinale a alternativa correta. 
a) Por ser um texto jornalístico, cuja função é 

expositiva, o texto não utiliza sequências 
explicativas na sua composição. 

b) Os cientistas da universidade canadense de 
Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias 
que se relacionam ao mito grego de Narciso. 

c) A palavra “narcisismo” transformou-se em um 
conceito utilizado para pensar a sociedade, 
sendo utilizado em outras áreas do 
conhecimento, além da mitologia. 

d) A autoconfiança dos narcisistas oculta um 
complexo de inferioridade, que eles tentam 
esconder apresentando-se como pessoas de 
intelecto acima da média. 

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas 
abaixo.  

 
I. A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro 

parágrafo, tem função de prevenir o leitor de 
que o desfecho da narrativa será revelado, 
no caso, da narrativa mítica. 

II. Os narcisistas tendem a se achar 
autossuficientes, devido ao seu individualismo 
exagerado e à falta de confiança nas pessoas. 

III. Apesar de serem inteligentes, os 
narcisistas, tendem a supervalorizar essa 
qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-
los ao erro. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
4) Leia com atenção a reescrita do trecho e 

assinale a alternativa que preencha, correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
 “_____ crítica óbvia _____ exaltação 
exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o 
mito chama atenção para _____ autoconfiança, além 
de fazer referência ao individualismo do narcisista.” 
 

a) à/ à/ a 
b) há/ à/ à 
c) a/ a/ à 
d) à/ a/ a 

 
5) De acordo com o texto e com a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) No trecho “Ainda que isso, vez ou outra”, a 

palavra destacada tem função anafórica, já que 
faz referência a uma ideia já enunciada no 
texto, retomando-a. 

(  ) No trecho “Narcisistas geralmente possuem 
essas características”, a palavra destacada 
tem função catafórica, já que faz referência a 
uma expressão ainda não enunciada no texto, 
antecipando-a. 

(  ) No trecho “além de seu próprio ponto de vista”, 
a palavra destacada é, morfologicamente, 
classificada como um pronome demonstrativo. 

(  ) No trecho “O problema é que os altos níveis de 
confiança”, a palavra destacada é classificada, 
morfologicamente, como um pronome relativo. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F, F. 
b) F, V, F, V. 
c) F, F, V, V. 
d) V, V, F, F. 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6OGE2MTo0MGUy:RnJpLCAxMyBEZWMgMjAxOSAwOTowNjozNyAtMDMwMA==

 
 

2 IBFC_35  

6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo 
e, de acordo com as regras de pontuação 
previstas na Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Deriva da história de Narciso, o belo jovem da 

mitologia grega, a origem da palavra 
“narcisismo”.   

 
b) É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, 

que se origina a palavra “narcisismo”. 
 
c) Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é 

quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.  
 
d) A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada 

em Narciso, o belo jovem da mitologia grega. 
 
7) De acordo as regras de acentuação da 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
a) A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo 

a mesma regra gramatical da palavra “portátil”. 
 
b) A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a 

mesma regra gramatical da palavra “pá”. 
 
c) A palavra “você” recebe acento gráfico 

segundo a mesma regra gramatical da palavra 
“caratê”. 

 
d) A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a 

mesma regra gramatical da palavra “até”. 
 
8) No trecho “O problema é que os altos níveis de 

confiança que eles têm em suas habilidades 
intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, 
se a expressão grifada fosse substituída pela 
palavra “nível”,  algumas alterações deveriam 
ser realizadas na frase para que ela 
permanecesse de acordo com o sentido geral 
do texto e com a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a 
alternativa correta.  

 
a) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles tem em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe está equivocado. 

 
b) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles têm em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe estão equivocados. 

 
c) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles têm em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe está equivocado. 

 
d) O problema é que o alto nível de confiança que 

ele têm em sua habilidade intelectual vira e 
mexe está equivocado. 

 Leia a tira abaixo para responder às questões 
de 9 a 11. 

 
 

 
 
 
9) De acordo com a tira e com a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo. 

 
 

I. As reticências na fala da personagem no 1º 
quadrinho refletem o desânimo da 
personagem. 

 
 
II. A fala “A gente não aprende tudo na vida?” 

é uma pergunta retórica, pois a intenção da 
personagem não é obter uma resposta mas, 
sim, utilizar a própria pergunta como 
estratégia de desenvolvimento das suas 
ideias. 

 
 
III. A fala de Mafalda no último quadrinho 

surpreende pela crítica ao sistema escola e 
pela tristeza das festas de formatura, que 
são comparadas a velórios. 

 
 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, 

depois, de acordo com Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa que 
preencha, correta e respectivamente, as suas 
lacunas. 

 
 “A tira acima relaciona às questões 

pedagógicas _____ questões existenciais _____ 

problemas são levantados por duas crianças.”  

 
a) às / cujos 
b) as / cujo os 
c) as / cujos 
d) às / cujo os 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Considere as duas sentenças abaixo.   

 
A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é 

mineiro. 
 
B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa 

não é mineiro. 
 

 Assinale a alternativa que contenha o 
conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de 
modo que sua negação esteja corretamente 
expressa pela sentença B. 
 
a) OU 
b) E 
c) Quando 
d) SE  

 
12) Considere o seguinte quadro de referência de 

símbolos. 
 

SIMBOLO CONECTIVO 
~ negação 
^ e 
v ou 

 
 Dada a frase p^q abaixo, selecione a alternativa 

que expresse corretamente a sentença:  ~p v~q 
 

“O dia se renova todo dia e eu envelheço  
cada dia, cada mês”. 

 
a) O dia não se renova todo dia e eu não 

envelheço cada dia, cada mês 
 
b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço 

cada dia, cada mês 
 
c) O dia não se renova todo dia ou eu não 

envelheço cada dia, cada mês 
 
d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada 

dia, cada mês 
 
13) Analise a proposição composta abaixo. 
 
 

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”. 
 
 
 Assinale a alternativa que contém a correta 

negação dessa proposição. 
 
a) Eu não me caso se e somente se eu não 

compro uma bicicleta 
 
b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma 

bicicleta 
 
c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta 
 
d) Eu me caso se e somente se eu compro uma 

bicicleta 

14) Leia a proposição composta abaixo.  
“Se há disseminação de informações falsas  

durante as campanhas eleitorais então  
há influência no resultado apurado”.  

 Assinale a alternativa que contém a correta 
negação dessa proposição. 
a) Não há disseminação de informações falsas 

durante as campanhas eleitorais ou há 
influência no resultado apurado 

b) Há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais e não há 
influência no resultado apurado 

c) Se não há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais então não há 
influência no resultado apurado  

d) Há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais ou não há 
influência no resultado apurado   

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre 
dois dos grandes filósofos do século XX 
ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu 
orientador Bertrand Russell.  

 
“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é 
conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se 
recusava a admitir, por exemplo, que não havia 
rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell 
tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras. 
 

(Fonte: The independent)  
 A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação 

da existência de rinocerontes na sala de aula 
pode ser interpretada com o argumento: 

 
“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui.  
Eu havia olhado sob aquela e não vi rinocerontes. 
Eu olhei sob essa mesa e não vi rinocerontes.  
Portanto, não há rinocerontes sob as mesas”. 
 
 Sobre a classificação lógica deste argumento, 

assinale a alternativa correta. 
a) dedução 
b) falácia 
c) paradoxo 
d) indução  

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, 
cuja lógica envolvida no embaralhamento pode 
ser vista sequencialmente abaixo sobre a 
palavra LOGICA 

 
original L O G I C A 
passo 1 A C I G O L 
passo 2 C A G I L O 
resultado I L O C A G 

 
 Essa regra pode ser realizada sobre qualquer 

sequência de seis símbolos, inclusive números. 
Considere a sequência numérica 311582 que é 
resultado da aplicação da regra de criptografia 
acima. Assinale a alternativa correta que 
apresenta a sequência numérica original que 
produziu este resultado. 
a) 181235 
b) 531821 
c) 112358 
d) 231518 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6OGE2MTo0MGUy:RnJpLCAxMyBEZWMgMjAxOSAwOTowNjozNyAtMDMwMA==

 
 

4 IBFC_35  

17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu 
time ganhar o próximo jogo. E para o jogo 
seguinte considera 30% a chance de ganhar e 
20% a chance de empatar. Quanto à 
probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, 
respectivamente, as combinações vitória e 
vitória, vitória e empate, vitória e derrota, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) 18%, 12%, 30% 
b) 90%, 80%, indefinido 
c) 50%, 30%, 20% 
d) 18%, 12%, 70%  

 
18) A tautologia é uma sentença cuja tabela 

verdade resulta apenas em valores-lógicos 
verdadeiros. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta que apresenta uma 
tautologia. 

 
a) Se eu estou certo, então você está errado 
b) Eu estou certo ou eu estou errado 
c) Eu estou certo e errado 
d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo 

 
19) Considere as proposições abaixo. 
 

P: João teve ciúme de Maria 
Q: Maria estava apenas conversando 
R: João pediu divórcio 
 

 Considere a construção da proposição 
composta: “Se P e Q, então não-R” (P^Q→~R).  
De acordo com a lógica proporcional, assinale 
a alternativa que apresenta a negação correta 
desta construção de acordo com a lógica 
proposicional. 

 
a) João teve ciúme de Maria e Maria estava 

apenas conversando e João pediu o divórcio 
b) João não teve ciúme de Maria e Maria não 

estava apenas conversando e João pediu o 
divórcio 

c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não 
estava apenas conversando, então João pediu 
o divórcio 

d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava 
apenas conversando e João pediu o divórcio 

 
20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a 

preferência entre dois produtos A e B, 50 
pessoas disseram gostar de A, 20 disseram 
gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A 
e de B. 

 
 Quanto ao número de pessoas que não gostou 

de nenhum desses produtos e a probabilidade 
de em um sorteio aleatório, entre as pessoas 
entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) 100; 20% 
b) 120; 25% 
c) 130; 20% 
d) 120; 20% 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) O zolpidem possui _____ ação e _____ meia-
vida.  

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
a) longa / curta 
b) rápida / curta 
c) longa / longa 
d) rápida / longa 

 
22) A respeito das sulfonilureias de primeira geração 

cuja utilização é considerada inapropriada para 
idosos, assinale a alternativa correta.  
a) Gliclazida 
b) Glipizida  
c) Clorpropamida 
d) Fenformina  

 
23) O Código de Ética Farmacêutica estabelece os 

direitos, deveres e proibições para os 
profissionais atuantes na área farmacêutica. A 
esse respeito, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
 
I. A dimensão ética farmacêutica é 

determinada em todos os seus atos, sem 
qualquer discriminação, pelo benefício ao 
ser humano, ao meio ambiente e pela 
responsabilidade social.  

II. É dever do farmacêutico interagir com o 
profissional prescritor, quando necessário, 
para garantir a segurança e a eficácia da 
terapêutica, observando o uso racional de 
medicamentos. 

III. Na hipótese de afastamento por motivo de 
doença, acidente pessoal, óbito familiar ou 
por outro imprevisível, que requeira 
avaliação pelo Conselho Regional de 
Farmácia, a comunicação formal e 
documentada deverá ocorrer em dez dias 
úteis após o fato.  

 
a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

 
24) Sobre fatores de risco para a ocorrência de 

infecção nos serviços de saúde, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) A carga viral/bacteriana da fonte de infecção. 
(  ) A susceptibilidade do profissional de saúde. 
(  ) O volume e o material biológico envolvido. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, F 
b) V, F, F 
c) F, V, F 
d) V, V, V 
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25) _____ é a enzima que reconhece a origem de 
replicação na forquilha e desenrola a dupla-
hélice de DNA (ácido desoxirribonucleico). Ao 
final deste processo há formação de duas 
cadeias simples antiparalelas.  

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) DNA helicase  
b) DNA polimerase  
c) DNA ligase 
d) Primase 

 
26) A respeito dos testes diagnósticos para o 

Diabetes Mellitus tipo 2, analise as afirmativas 
abaixo. 

 
I. O teste oral de tolerância à glicose deverá 

ser conduzido com a ingestão de uma 
sobrecarga de 125 g (gramas) de glicose 
anidra dissolvida em água em todos os 
indivíduos com glicemia de jejum entre  
100 mg/dL (miligramas por decilitro) e  
150 mg/dL (miligramas por decilitro).  

II. A existência de anemia por deficiência de 
ferro pode reduzir falsamente o resultado do 
exame de hemoglobina glicada.  

III. Hemólise, hiperbilirrubinemia e lipemia 
podem levar a resultados de glicemia 
falsamente elevados quando se utiliza 
métodos enzimáticos. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas a afirmativa III está correta 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

 
27) Sobre a dosagem sanguínea da Proteína C-

Reativa (PCR), analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) A dosagem da PCR é o principal marcador de 

fase crônica com identificação da atividade de 
processos necróticos.  

(  ) PCR elevada está relacionada a maior grau de 
lesão tecidual. Portanto, mais frequentemente 
associada aos processos inflamatórios 
secundários a infecções bacterianas.  

(  ) A nefelometria é um método comumente 
utilizado em laboratórios clínicos para o 
doseamento da PCR.  

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
 
a) V, F, V 
b) F, V, F 
c) V, V, V 
d) F, V, V 

28) A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é 
de grande relevância em hospitais e visa 
auxiliar a gestão na tomada das melhores 
decisões baseadas em diretrizes 
estabelecidas. Dentre as atribuições da CFT, 
assinale a alternativa incorreta.  
 
a) Definir o elenco das vacinas que serão, 

prioritariamente, aplicadas aos trabalhadores 
da instituição 

 
b) Determinar a utilização da relação de 

medicamentos padronizados como instrumento 
básico para a prescrição médica 

 
c) Participar da elaboração de protocolos 

terapêuticos elaborados por diferentes serviços 
clínicos 

 
d) Avaliar e emitir parecer sobre as solicitações de 

inclusão, exclusão ou substituição de itens da 
relação de medicamentos padronizados 

 
29) Bactérias e vírus são responsáveis por grande 

número de doenças que acometem as pessoas. 
Quanto à doença cujo o agente etilógico é uma 
bactéria, assinale a alternativa correta. 
 
a) Sarampo 
b) Tétano 
c) Rubéola 
d) Hepatite B  

 
30) Os testes treponêmicos são capazes de detectar 

os anticorpos contra os antígenos do 
microorganismo causador de _____.  

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
 
a) Cancro mole 
b) Gonorréia 
c) Tricomoníase 
d) Sífilis  

 
31) Um fármaco é uma substância química que, 

quando aplicada a um sistema fisiológico, afeta 
seu funcionamento de um modo específico. Os 
fármacos que agem sobre os receptores 
podem ser _____, que dão origem a alterações 
no funcionamento celular ou _____ que se 
ligam aos receptores sem originar tais 
alterações. 

 
 Assinale a alternativa que completa correta e 

respectivamente as lacunas. 
 
a) Agonistas / antagonistas 
b) Agonistas plenos / agonistas parciais 
c) Antagonistas / agonistas 
d) Agonistas / agonistas inversos 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6OGE2MTo0MGUy:RnJpLCAxMyBEZWMgMjAxOSAwOTowNjozNyAtMDMwMA==

 
 

6 IBFC_35  

32) A ideia de expandir para outros profissionais, 
entre os quais o farmacêutico, maior 
responsabilidade no manejo clínico dos 
pacientes, intensificando o processo de 
cuidado, tem propiciado alterações nos 
marcos de regulação em vários países. A esse 
respeito, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 

 
I. O farmacêutico poderá prescrever 

medicamentos cuja dispensação exija 
prescrição médica, sem que haja 
diagnóstico prévio, desde que tenha título 
de especialista reconhecido pelo Conselho 
Regional de Farmácia de sua jurisdição. 

II. O farmacêutico pode modificar a prescrição 
de medicamentos do paciente, emitida por 
outro prescritor, quando previsto em acordo 
de colaboração, sendo que, neste caso, a 
modificação, acompanhada da justificativa 
correspondente, deverá ser comunicada ao 
outro prescritor. 

III. O farmacêutico poderá realizar a prescrição 
de medicamentos, cuja dispensação não 
exija prescrição médica, desde que esse ato 
esteja fundamentado em conhecimentos e 
habilidades clínicas, sendo que para a 
prescrição de medicamentos dinamizados 
será exigido, pelo Conselho Regional de 
Farmácia de sua jurisdição, o 
reconhecimento de título de especialista em 
homeopatia ou antroposofia. 

 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

 
33) A dependência de substâncias psicoativas envolve 

muitos fatores psicossociais e alguns genéticos, 
bem como mecanismos neurofarmacológicos, 
sendo que o tratamento medicamentoso é apenas 
um componente das abordagens terapêuticas 
usadas. Sendo assim, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
a) Por meio do mecanismo de terapia aversiva, o 

dissulfiram pode ser utilizado para induzir 
resposta desagradável ao etanol 

b) A clonidina, um agonista α2 (alfa dois) 
adrenérgico, pode ser utilizada para diminuir os 
sintomas da abstinência de várias substâncias 
produtoras de dependência 

c) No tratamento da dependência do tabagismo, a 
terapia de reposição de nicotina é um dos 
principais tratamentos farmacológicos, sendo 
disponibilizada sob a forma de goma de mascar 
e adesivos transdérmicos 

d) A bupropiona mostra-se eficaz para o 
tratamento do tabagismo somente em 
pacientes com depressão associada 

34) Indicadores são corantes empregados para 
mostrar o ponto final de uma análise 
volumétrica ou para avaliar o pH de soluções 
não coradas. Quanto aos indicadores, assinale 
a alternativa correta. 
a) Verde de malaquita, vermelho de fenol e 

alaranjado de metila 
b) Fenolftaleína, azul de bromofenol e acetaldeído 
c) Ácido acético, vermelho de metila e fenolftaleína 
d) Verde de malaquita, trifenilmetanol e vermelho 

de fenol 
 
35) As penicilinas são ativas contra uma ampla 

gama de microorganismos e são a primeira 
escolha para muitas infecções. A respeito 
delas, assinale a alternativa correta. 
a) São fármacos de ação bacteriostática que 

interferem na síntese da parede celular bacteriana 
b) Por não terem estabilidade em meio ácido e baixa 

absorção por via oral, nenhuma penicilina possui 
apresentação para essa via de administração 

c) As penicilinas podem ser administradas por via 
intramuscular. Entretanto, nenhuma apresentação 
é intravenosa 

d) Embora as penicilinas sejam antibióticos 
extremamente efetivos, elas podem ser destruídas 
pela enzima bacteriana β (beta) lactamase 

 
36) Após exames, uma paciente foi diagnosticada 

com tricomoníase. O principal microorganismo 
que causa a doença é o Trichomonas vaginalis, 
e um dos medicamentos comumente utilizado 
para o tratamento é o _____.  

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Cloroquina 
b) Metronidazol 
c) Amicacina 
d) Fluconazol 

 
37) A Notificação de Receita é o documento que, 

acompanhado de receita, autoriza a 
dispensação de medicamentos a base de 
substâncias constantes das listas "A1" e "A2" 
(entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" 
(psicotrópicas), "C2" (retinóicas para uso 
sistêmico) e "C3" (imunossupressoras), da 
Portaria nº 344/1998. Analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A Notificação de Receita "B" poderá conter no 

máximo cinco ampolas quando se tratar de 
medicamento nesta forma farmacêutica. 

(  ) A Notificação de Receita "B" terá validade por 
um período de trinta dias contados a partir de 
sua emissão e somente dentro da Unidade 
Federativa que concedeu a numeração. 

(  ) O fenobarbital, apesar de fazer parte da lista B1 
da Portaria nº 344/1998 fica sujeito a prescrição 
da receita de controle especial, em duas vias. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F 
b) V, F, V 
c) F, V, F 
d) F, F, V 
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38) As anemias são um grupo de doenças 
caracterizadas pela redução da concentração 
de hemoglobina ou glóbulos vermelhos, que 
resulta na diminuição da capacidade 
transportadora de oxigênio do sangue. Os 
objetivos do tratamento são aliviar os sinais e 
sintomas da doença, corrigir as alterações 
relacionadas à etiologia e prevenir a 
recorrência. Na anemia por deficiência de ferro, 
o princípio fundamental do tratamento é 
restabelecer os níveis normais de ferro. Acerca 
da administração de sais de ferro por via oral, 
assinale a alternativa correta. 
a) São bem absorvidos em pH levemente ácido. A 

orientação de ingerir junto com leite é baseada 
nesta informação  

b) Deve-se evitar administrar junto com alimentos, 
dando intervalo superior a uma hora entre a 
refeição e administração 

c) Inibidores da bomba de prótons aumentam a 
absorção de ferro 

d) Devem ser administrados junto com alimentos 
gordurosos 

 
39) Medicamento genérico é um medicamento similar 

a um produto de referência ou inovador, que se 
pretende ser com este intercambiável. Geralmente 
é produzido após a expiração ou renúncia da 
proteção patentária ou de outros direitos de 
exclusividade, comprovada a sua eficácia, 
segurança e qualidade, e designado pela 
denominação comum brasileira ou, na sua 
ausência, pela denominação comum internacional.  

 Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 
a) O medicamento genérico contém o mesmo 

princípio ativo, a mesma dose e a mesma via 
de administração do medicamento de 
referência, podendo ser diferente na forma 
farmacêutica 

b) A intercambialidade do medicamento de 
referência, pelo seu genérico é assegurada por 
teste de biodisponibilidade apresentados à 
vigilância sanitária local do fabricante 

c) A substituição do medicamento prescrito pelo 
medicamento genérico correspondente, somente 
pode ser realizada pelo farmacêutico responsável 
pela farmácia ou drogaria, não necessitando ser 
registrada na prescrição médica 

d) No caso de o profissional prescritor decidir pela 
não-intercambialidade de sua prescrição, a 
manifestação deverá ser efetuada por item 
prescrito, de forma clara, legível e inequívoca, 
devendo ser feita de próprio punho, não sendo 
permitidas outras formas de impressão 

 
40) Os antagonistas do canal de cálcio são 

empregados clinicamente no tratamento da 
hipertensão arterial e na prevenção da angina, 
bem como, nas arritmias cardíacas. Sobre um 
fármaco desta classe, assinale a alternativa 
correta. 
a) Diltiazem 
b) Sotalol 
c) Amiodarona 
d) Espironolactona 
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