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AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à 

prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 

 Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da carteira ou no chão. 

 Verifique se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 à 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas 

reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no 

Cartão Resposta. 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

da questão. 

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

Boa prova!! 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Respostas para conferência 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Língua Portuguesa 

 

O bem e o mal do estrangeirismo¹ 

 

Rooftop, insight, approach… O Brasil parece cada vez mais inclinado a trocar seu 

vocabulário todo por termos em inglês. Mas a adoção de palavras de origem estrangeira não tem 

nada de nova: é tão antiga quanto a capacidade do Homo sapiens de falar e fundamental para a 

própria evolução das línguas.  

O terror dos puristas da língua em Portugal é um youtuber nascido e criado no Engenho 

Novo, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro: Luccas Neto. [...] o carioca também é um hit entre as 

crianças portuguesas. A tal ponto que, em novembro do ano passado, o jornal lisboeta Diário de 

Notícias publicou uma matéria em tom xenofóbico, reclamando que os miúdos de lá estão cada vez 

mais a falar “brasileiro”, de tanto assistir Luccas e outros influenciadores daqui.  

“Dizem ‘grama’ em vez de relva, autocarro é ‘ônibus’, rebuçado é ‘bala’, riscas são ‘listras’ 

e leite está na ‘geladeira’ em vez de no frigorífico”, alertou o jornal. “Os educadores notam-no 

sobretudo depois do confinamento – à conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por 

youtubers brasileiros.”  

Pais e educadores portugueses estão preocupados. Mas talvez não devessem levar o caso tão 

a sério. Afinal, mais do que o jeitinho de falar de sua antiga colônia, os lusos usam e abusam de 

palavras do francês e do inglês – e aí sem a mesma vergonha.  

Um exemplo: enquanto, no trânsito daqui, temos em cada cruzamento uma placa indicadora 

que diz “Pare”, em Portugal a mesma sinalização diz “Stop”. E, lá como cá, o motorista entende 

muito bem o que deve fazer.  

Isso porque o estrangeirismo – a influência de culturas do exterior sobre os costumes e as 

falas de um povo – é parte da evolução natural de qualquer língua. A forma como nos expressamos 

se modifica o tempo todo, e um mundo globalizado (fenômeno que não nasceu com a internet – é 

forte desde as Grandes Navegações dos séculos 15 e 16) acelera esse intercâmbio linguístico. Tentar 

proibi-lo é como enxugar gelo. [...] 

[...] quando um termo de qualquer país é incorporado amplamente nos nossos diálogos e 

textos, ele na prática deixa de ser estrangeiro. Vira nosso. Todo dicionário nacional está inundado 

de vocábulos que não brotaram nem em Portugal, nem no Brasil, mas que já são tão de casa quanto 

receita de caipirinha.  
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[...] O mal do estrangeirismo nem está exatamente na substituição de termos, como rooftop 

no lugar de “terraço”. O problema maior é quando, no afã de pegar algo emprestado de uma língua 

de fora, deturpamos a lógica da nossa.  

[...] Os exageros no estrangeirismo tendem a passar, como as paletas mexicanas. Mas o uso 

que facilita a comunicação vai vingar sempre. E a língua portuguesa no Brasil – que os portugueses 

chamam pejorativamente de “brasileiro” – vai continuar se enriquecendo com palavras e expressões 

que não teriam como surgir por aqui.  

(¹Texto Alexandre Carvalho  - 18 mar 2022 – https://super.abril.com.br/sociedade/o-bem-e-o-mal-do-estrangeirismo/ 

(acesso em 28 de março). Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Mostrar que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico necessário ao desenvolvimento das 

línguas. 

B) Mostrar a preocupação de portugueses sobre a influência do youtuber brasileiro na língua 

nacional. 

C) Mostrar os vocábulos que os portugueses já incorporaram do Brasil como grama, ônibus, 

geladeira, entre outros. 

D) Fazer uma crítica aos portugueses, que aceitam estrangeirismos de outros países e não do Brasil. 

 

02. Leia as afirmativas sobre estrangeirismo, para responder à questão: 

I. O estrangeirismo é um fenômeno que nasceu com as Grandes Navegações e se expandiu com o 

advento da internet. 

II. O estrangeirismo facilita a comunicação. 

III. O estrangeirismo é um modismo que tende a passar como as paletas mexicanas. 

Segundo o texto, é o correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) II e III. 

D) Somente em II. 

 

03. “[...] mais do que o jeitinho de falar de sua antiga colônia, os lusos usam e abusam de palavras 

do francês e do inglês – e aí sem a mesma vergonha”. O sentido expresso na frase é que: 

A) Os portugueses usam excessivamente estrangeirismo franceses e ingleses, mas têm vergonha dos 

estrangeirismos brasileiros. 
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B) Os portugueses usam excessivamente estrangeirismo franceses e ingleses, mas não usam 

palavras do seu próprio idioma – antiga colônia. 

C) O jeito de falar da antiga colônia portuguesa foi substituído por muitas palavras do francês e do 

inglês. 

D) O jeito de falar da antiga colônia portuguesa causa vergonha aos portugueses, por isso usam e 

abusam de palavras do francês e do inglês. 

 

04. [...] no afã de pegar algo emprestado de uma língua de fora, deturpamos a lógica da nossa. O 

sentido das palavras em destaque na frase, respectivamente, é: 

A) Tentar – deformar. 

B) Tentar – avaliar. 

C) Pressa – deformar. 

D) Pressa – avaliar. 

 

05. Na frase: “Todo dicionário nacional está inundado de vocábulos que não brotaram nem em 

Portugal, nem no Brasil, mas que já são tão de casa quanto receita de caipirinha”.,  os quês exercem 

a função de: 

A) Advérbio. 

B) Pronome relativo. 

C) Conjunção integrante. 

D) Conjunção explicativa. 

 

06. Em todas as frases há figuras de linguagem, exceto em: 

A) Tentar proibi-lo é como enxugar gelo. 

B) Os exageros no estrangeirismo tendem a passar, como as paletas mexicanas. 

C) A adoção de palavras de origem estrangeira é corresponde à capacidade do Homo sapiens de 

falar. 

D) Todo dicionário nacional está inundado de vocábulos que não brotaram nem em Portugal, nem 

no Brasil, mas que já são tão de casa quanto receita de caipirinha. 

 

07. “Os educadores notam-no sobretudo depois do confinamento” (3º parágrafo); na frase, notam-

no o -no refere-se: 

A) Ao falar brasileiro. 

B) Aos educadores. 
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C) Ao confinamento. 

D) Ao youtuber brasileiro. 

 

08. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos apresentam dígrafos: 

A) textos – novembro – passado – capacidade – caipirinha. 

B) portuguesas – novembro – passado – qualquer – caipirinha.  

C) portuguesas – fenômeno – passado – qualquer – homo.  

D) textos – novembro – passado – capacidade – homo. 

 

09. “E, lá como cá, o motorista entende muito bem o que deve fazer”. Na frase, lá e cá (5º 

parágrafo) referem-se, respectivamente:  

A) Pare e Stop. 

B) Stop e Pare. 

C) Brasil e Portugal. 

D) Portugal e Brasil. 

 

10. Assinale a alternativa em que a regência não está correta: 

A) Exposição a conteúdos feitos por youtubers. 

B) O Brasil parece cada vez mais inclinado a trocar seu vocabulário. 

C) Cabe aos portugueses assistir o seu idioma. 

D) [...] de tanto assistir Luccas e outros influenciadores. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

11. O estado de Santa Catarina está dividido em regiões intermediárias e imediatas, segundo dados 

atualizados em 2017 pelo Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base em 

diferentes critérios geográficos, bem como pela área de influência de cada município. Considerando 

tal divisão do estado de Santa Catarina, as regiões geográficas imediatas da região geográfica 

intermediária de Caçador são: 

A) Caçador, Joaçaba e Herval do Oeste. 

B) Caçador e Videira. 

C) Caçador, Videira e Joaçaba. 

D) Caçador, Videira, Joaçaba e Luzerna. 
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12. A bandeira do Contestado foi reconhecida por lei como símbolo regional do Estado de Santa 

Catarina. A bandeira do Contestado deve ser: 

A) De cor branca e ter disposta uma cruz azul de forma centralizada. 

B) De cor verde e ter disposta uma cruz branca de forma centralizada. 

C) De cor branca e ter disposta uma cruz verde de forma centralizada. 

D) De cor verde e ter disposta uma cruz amarela de forma centralizada. 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta respectiva e corretamente a árvore, a flor e a planta 

medicinal símbolos do Estado de Santa Catarina, conforme disposto em lei estadual de 2017. 

A) Araucária, Laelia purpurata e Araçá-rosa. 

B) Embaúba, Edelvaisse e Espinheira Santa. 

C) Imbuia, Edelvaisse e Cambará. 

D) Imbuia, Laelia purpurata e Espinheira Santa. 

 

14. Atualmente presidente e vice-presidente bem como governadores e vice-governadores, se 

eleitos, tomam posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao do pleito eleitoral. No entanto, a 

partir das eleições de 2026, conforme aprovado em emenda constitucional, a posse dos 

governadores e vice-governadores acontecerá em: 

A) 06 de janeiro. 

B) 05 de janeiro. 

C) 02 de janeiro. 

D) 10 de janeiro. 

 

15. O Prêmio Nobel da Paz de 2021 foi concedido a dois jornalistas, das Filipinas e da Rússia, por 

defesa da liberdade de expressão. O Comitê Norueguês do Nobel afirmou que a liberdade de 

expressão é uma pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. Os laureados foram: 

A) David Julius e Maria Ressa. 

B) Ardem Patapoutian e Klaus Hasselmann. 

C) Maria Ressa e Dmitry Muratov. 

D) Dmitry Muratov e Benjamin List. 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

16. A lei nº 3820 de 11 de novembro de 1960 cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Farmácia, e dá outras providências. A respeito da mesma, avalie as afirmativas a seguir: 

I. É uma atribuição dos Conselhos Regionais de Farmácia expedir resoluções a fim de definir ou 

modificar atribuições ou competência dos profissionais de Farmácia.   

II. São atribuições dos Conselhos Regionais de Farmácia o registro dos profissionais e a expedição 

da carteira profissional.   

III. Cabe ao Conselho Federal de Farmácia a expedição de resoluções que se tornarem necessárias 

para a fiel interpretação e execução da lei em questão.  

De acordo com a referida lei, está correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) II e III.  

C) I e III. 

D) I e II.  

 

17. Fármacos como o alprazolam e diazepam são eficazes para tratamento em situações como 

transtornos de ansiedade generalizada e transtorno do pânico, sendo frequentemente empregados 

por suas ações sedativas e hipnóticas. A respeito destes fármacos, assinale a alternativa correta:  

A) Conforme a Portaria n° 344/98, a prescrição destes fármacos deve ser realizada em notificação 

de receita do tipo B, de cor amarela, possuindo validade por até 30 dias a partir da data de emissão.  

B) Pertencem à classe dos benzodiazepínicos e possuem como principal mecanismo de ação o 

aumento da afinidade do glutamato pelos seus receptores, aumentando as ações deste 

neurotransmissor, conhecido por suas ações inibitórias no sistema nervoso central (SNC).  

C) Pertencem à classe dos benzodiazepínicos e podem ter suas ações revertidas ou evitadas em sua 

grande maioria pelo flumazenil, conhecido por suas ações antagonistas aos fármacos desta classe 

farmacológica.  

D) De acordo com a Portaria n° 344/98 as embalagens dos medicamentos contendo os fármacos da 

classe deverão apresentar uma faixa horizontal de cor vermelha abrangendo todos os lados, 

contendo ainda os dizeres "Venda sob Prescrição Médica" - "O Abuso deste Medicamento pode 

causar Dependência".  
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18. Diuréticos são fármacos que aumentam a taxa de excreção de urina e são frequentemente 

empregados, sozinhos ou associados a outros fármacos, no tratamento de doenças como a 

hipertensão arterial. A respeito dos fármacos diuréticos, assinale a alternativa correta:  

A) A acetazolamida é um exemplo de diurético osmótico, atuando no túbulo proximal e alça de 

Henle.   

B) Manitol e glicerina são exemplos de diuréticos inibidores da enzima anidrase carbônica e são o 

grupo de diuréticos mais empregado no tratamento da hipertensão arterial.  

C) Espironolactona e amilorida são exemplos de diuréticos de alça, também conhecidos como 

diuréticos de baixa potência.  

D) Hidroclorotiazida é um exemplo de diurético tiazídico, possuindo efeitos mais suaves em relação 

aos de alça.  

  

19. Os antibióticos classificados como beta-lactâmicos interferem na síntese do peptidoglicano da 

parede celular bacteriana, evento que culmina com a lise da bactéria. A respeito dos antibióticos 

pertencentes a essa classe, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:  

(   ) Eritromicina e azitromicina são exemplos de beta-lactâmicos com ação estrita a 

microrganismos gram-positivos.  

(        ) Ampicilina e amoxicilina são penicilinas, subgrupo dos beta-lactâmicos, que possuem amplo 

espectro de ação.  

(     ) As penicilinas são relativamente livres de efeitos tóxicos. Os principais efeitos adversos 

associados a esse grupo de fármacos são as reações de hipersensibilidade.   

(    ) A combinação de ácido clavulânico e amoxicilina é ineficiente sobre microrganismos 

produtores de beta-lactamase.  

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

A) F, V, V, F. 

B) V, V, F, F. 

C) F, V, F, F. 

D) V, F, V, V. 

 

20. Fármacos com ação no sistema nervoso podem ser usados para o tratamento de diversas doenças 

e condições clínicas, podendo ser classificados em diferentes classes farmacológicas. Com base no 

exposto, relacione os medicamentos abaixo às respectivas classificações farmacológicas: 

1. Escitalopram.  

2. Nortriptilina. 
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3. Quetiapina.  

4. Topiramato.  

(   ) Antidepressivo tricíclico.  

(   ) Antiepilético. 

(   ) Inibidor seletivo da recaptação de serotonina.  

(   ) Antipsicótico de segunda geração ou atípico.  

Assinale a alternativa que corresponde a ordem correta de preenchimento, de cima para baixo:  

A) 3, 4, 2, 1. 

B) 2, 4, 1, 3. 

C) 4, 2, 1, 3. 

D) 2, 3, 4, 1. 

  

21. Observe a seguinte descrição: “Anestésico utilizado para indução e manutenção de anestesia, 

administrado por via intravenosa. Pouco solúvel em água, fornecido como emulsão que lhe confere 

coloração esbranquiçada. Possui início de ação rápido, entre 30 a 40 segundos após a injeção, não 

produz analgesia e possui baixa incidência de náuseas e êmese no período pós-cirúrgico”.  

Assinale a alternativa que corresponde ao fármaco da descrição apresentada: 

A) Olanzapina.  

B) Halotano.  

C) Propofol. 

D) Morfina.  

 

22. Diferentes classes de fármacos podem ser empregadas no tratamento da hipertensão arterial, 

sendo a escolha dependente de fatores como a presença de comorbidades, o estágio da doença, 

idade do paciente, entre outros. A respeito destes fármacos, avalie as afirmativas a seguir:  

I. Verapamil pertence à classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA). É 

considerado primeira escolha para o tratamento da doença, apresentando poucos efeitos colaterais 

sendo a tosse seca, alteração de paladar e hipotensão os mais frequentes.  

II. Losartana e ibesartana pertencem à classe dos antagonistas de receptores de angiotensina II e são 

boas alternativas aos pacientes que apresentam tosse com o uso dos IECA. O uso de fármacos da 

classe é contraindicado na gestação.  

III. Propanolol é um β-bloqueador não seletivo, atuando em receptores do tipo β-1 e β-2, sendo uma 

opção terapêutica contraindicada em pacientes com asma. Metoprolol pertence a mesma classe, 

sendo seletivo para os receptores β-1 e considerado uma opção mais favorável para esses pacientes.  
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Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) correta(s):  

A) I e III. 

B) I, II e III. 

C) I e II.  

D) II e III.  

 

23. A Portaria n° 344/98 aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a 

controle especial, trazendo orientações a respeito do comércio, escrituração, notificação de receita, 

embalagem, entre outros. A respeito das orientações contidas nesta portaria, assinale a alternativa 

que apresenta a relação correta entre substância, tarja da embalagem e tipo de receita:  

A) Flunitrazepam – tarja preta – Notificação de receita B.  

B) Metilfenidato – tarja vermelha – Notificação de receita A.  

C) Buspirona – tarja vermelha – Notificação de receita B. 

D) Dissulfiram – tarja preta – Receita de controle especial em duas vias.  

 

24. A doença de Parkinson é uma doença neurológica, lentamente progressiva, caracterizada por 

sinais como tremores, bradicinesia e rigidez muscular, além de afetar a postura e a marcha. 

Diferentes fármacos podem ser empregados no tratamento desta doença, assinale a alternativa 

correta a respeito dos mesmos:  

A) A levodopa é um precursor metabólico da dopamina que atua aumentando a síntese de dopamina 

nos neurônios ativos da substância negra, seu efeito é potencializado quando associado à carbidopa. 

B) A selegilina potencializa seletivamente a monoamina oxidase (MAO) tipo B, diminuindo os 

níveis de dopamina no cérebro, melhorando os sintomas da rigidez muscular.  

C) O pramipexol é um antagonista dopaminérgico empregado nos casos mais avançados da doença, 

sendo seu uso exclusivamente transdérmico.  

D) Fármacos agonistas muscarínicos, como o biperideno, podem ser empregados no tratamento da 

doença. Possuem maior eficácia em relação à levodopa, porém podem causar alterações de humor e 

distúrbios gastrintestinais.   

 

25. A portaria GM/MS nº 3.916/98 aprova a Política Nacional de Medicamentos (PNM) e preconiza 

a reorientação do modelo da assistência farmacêutica, devendo a mesma estar coordenada e 

disciplinada no âmbito nacional pelos três gestores do sistema. Esta reorientação deve estar 

fundamentada:  
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I. Na centralização da gestão.  

II. Na promoção do uso racional de medicamentos. 

III. Na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor privado. 

IV. No desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos, 

viabilizando, inclusive, o acesso da população aos produtos no âmbito do setor privado. 

De acordo com a referida portaria, estão corretas:   

A) I, II e IV. 

B) II, III e IV. 

C) I e II.  

D) II e IV. 

 

26. Um trabalhador rural de 42 anos deu entrada no hospital apresentando vômitos, diarreia, 

sudorese, salivação e lacrimejamento excessivos, além de dificuldade para respirar. O mesmo 

relatou que o seu colega de trabalho também apresentou esses sintomas após a aplicação de um 

pesticida na lavoura. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde ao melhor 

antídoto para tratar a intoxicação deste paciente.  

A) Betanecol. 

B) Atropina. 

C) N-acetilcisteína.  

D) Ácido acetilsalicílico.  

 

27. A respeito dos fármacos empregados na terapia do câncer, assinale V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas:  

(   ) Os fármacos quimioterápicos da classe dos antimetabólitos, como o metotrexato, são ciclo-

celular específicos, possuindo efeito citostático máximo na fase S.  

(    ) A grande maioria dos antimicrobianos antineoplásicos, como doxorrubicina e daunorrubicina, 

possuem ação ciclo-celular inespecífica, possuindo como principal mecanismo de ação a interação 

com o DNA, levando à desorganização da sua função.  

(  ) Os fármacos alquilantes, como a ciclofosfamida, são usados para combater uma ampla 

variedade de tumores, normalmente em associação com outras substâncias. São considerados 

tóxicos, podendo levar ao surgimento de um segundo câncer, como leucemia aguda.  

(   ) A farmacoterapia do câncer é sempre realizada por via intravenosa, independente da classe 

farmacológica empregada.   
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A sequência correta, de cima para baixo, é:  

A) V, V, V, V.  

B) F, V, F, F.  

C) F, V, V, V.  

D) V, V, V, F. 

 

28. As etapas farmacocinéticas de absorção, distribuição, metabolização e excreção determinam o 

início, a intensidade e a duração da ação dos fármacos no organismo. A respeito das mesmas, 

assinale a alternativa correta: 

A) Os fármacos devem ser suficientemente apolares para serem eliminados do organismo através 

dos rins, sendo que esse processo não é influenciado pela função renal.    

B) A distribuição dos fármacos consiste na passagem das substâncias do plasma ao interstício e 

independe de fatores como débito cardíaco, permeabilidade capilar e grau de ligação do fármaco às 

proteínas plasmáticas.  

C) A velocidade e a eficiência da absorção dependem do ambiente onde o fármaco é absorvido, das 

suas características químicas e da via de administração. 

D) Para serem bem absorvidos os fármacos devem ser lipossolúveis para se difundirem nos líquidos 

do organismo, porém devem apresentar também certo grau de hidrossolubilidade para que possam 

atravessar as membranas biológicas. 

 

29. O processo inflamatório pode ser descrito como uma reação normal do organismo visando 

proteção frente às lesões teciduais causadas por trauma físico, agentes químicos ou microbiológicos 

nocivos. Vários fármacos podem ser empregados no tratamento dos processos inflamatórios, 

destacando a classe dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINES). Avalie as afirmativas a seguir a 

respeito desses fármacos:  

I. O ácido acetilsalicílico passou a ser menos empregado por suas ações anti-inflamatórias após o 

desenvolvimento de outros fármacos da classe. Atualmente seu uso é mais frequente graças aos seus 

efeitos antiplaquetários, sendo empregado no tratamento de condições como a angina instável e 

trombose.  

II. Celecoxibe é um inibidor seletivo COX-1, cerca de 10 a 20 vezes mais seletivo para esta do que 

para COX-2 e, desta forma, está associado a menos casos de úlceras em relação a outros fármacos 

da classe.  

III. Alguns representantes da classe como diclofenaco, ibuprofeno e cetoprofeno são considerados 

não seletivos, inibindo tanto a COX-1 quanto a COX-2.  



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2022 

13 

Prova Farmacêutico 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Estão corretas:  

A) II e III. 

B) I e III.  

C) I e II.  

D) I, II e III. 

 

30. Paciente de 12 anos, sexo feminino, apresentando dor abdominal, diarreia e perda de peso 

recente procurou atendimento na unidade de saúde e o médico solicitou a realização de alguns 

exames, incluindo o parasitológico de fezes. Após a realização do exame, foi possível constatar a 

presença de ovos de Ascaris lumbricoides na amostra analisada. Com base no exposto, assinale a 

alternativa que contém um fármaco que poderia ser prescrito para o tratamento desta paciente:  

A) Mebendazol. 

B) Norfloxacino.  

C) Metronidazol. 

D) Tinidazol.  

 

31. Os aminoglicosídeos, como a gentamicina e amicacina, são empregados para o tratamento de 

infecções graves causadas por bacilos gram-negativos. Apesar de serem clinicamente importantes, o 

uso destes fármacos está relacionado a alguns efeitos adversos graves. Dentre as afirmativas abaixo, 

assinale aquela que contém um efeito adverso frequentemente associado aos fármacos da classe:  

A) Hipercolesterolemia.  

B) Mielossupressão.  

C) Nefrotoxicidade.  

D) Descalcificação óssea.  

 

32. A Portaria GM/MS nº 3.916/98, que aprova a Política Nacional de Medicamentos, possui uma 

relação de conceitos importantes relacionados à Portaria e à prática farmacêutica. Com base na 

referida normativa, relacione corretamente os conceitos às suas definições:  

1. Farmacovigilância. 

2. Farmacoepidemiologia. 

3. Medicamentos essenciais. 

4. Medicamentos de uso contínuo. 

 

(  ) São os medicamentos considerados básicos e 

indispensáveis para atender a maioria dos 

problemas de saúde da população. 

(   ) Identificação e avaliação dos efeitos, agudos ou 

crônicos, do risco do uso dos tratamentos 

farmacológicos no conjunto da população ou em grupos 
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de pacientes expostos a tratamentos 

específicos. 

(      ) São aqueles empregados no tratamento de doenças 

crônicas e ou degenerativas, utilizados 

continuamente. 

(    ) Aplicação do método e raciocínio epidemiológico 

no estudo dos efeitos – benéficos e adversos – e do uso 

de medicamentos em populações humanas. 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

A) 3, 1, 4, 2. 

B) 4, 1, 3, 2. 

C) 3, 2, 4, 1. 

D) 4, 2, 3, 1. 

 

33. Considere os itens a seguir em relação à enoxaparina: 

I. É considerada uma heparina de alto peso molecular.  

II. Pode ser empregada para o tratamento do tromboembolismo venoso agudo e profilaxia do 

tromboembolismo venoso associado ou não à cirurgia.  

III. Os eventos adversos relacionados ao seu uso são cefaleias e distúrbios no TGI, devido à 

administração oral. Diferente da heparina, seu uso não está relacionado a hemorragias.   

Assinale a alternativa correta:  

A) O item III está correto e os itens I e II estão incorretos.  

B) Todos os itens estão corretos.  

C) O item II está correto e os itens I e III estão incorretos.  

D) Os itens I e II estão corretos e o item III está incorreto.  

 

34.  ármacos que produzem efeito terap utico primário mimetizando ou alterando as funç es do 

sistema nervoso autônomo (SNA) são denominados fármacos autonômicos e podem ser 

empregados em muitas situações de interesse terapêutico. A respeito destes fármacos, assinale a 

alternativa correta:   

A) A toxina botulínica é produzida pelo Clostridium botulinum e age como um agonista do sistema 

simpático, sendo classificada então como simpaticomimética. A toxina pode ser empregada na 

estética ou no tratamento de condições como a hiperidrose.  
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B) A epinefrina pertence à classe dos simpaticolíticos, antagonizando as ações da norepinefrina 

endógena. O fármaco é frequentemente empregado como adjuvante em anestésicos locais e em 

situações de emergência como em parada cardiorrespiratória.  

C) A oxibutinina pertence à classe dos parassimpaticomiméticos, age mimetizando as ações da 

acetilcolina, sendo empregado no tratamento da bexiga hiperativa e incontinência urinária.  

D) O ipratrópio pertence à classe dos parassimpaticolíticos, sendo frequentemente empregado no 

tratamento de asma e outras doenças pulmonares.  

 

35. Em uma turma de alunos na faixa dos seis anos, quatro alunos apresentaram prurido, pápulas 

entre os dedos e palmas das mãos, entre outros sinais e sintomas sugestivos de sarna ou escabiose, 

causada pelo ectoparasita Sarcoptes scabiei. Ao procurarem atendimento médico, o diagnóstico 

confirmou a suspeita e foi prescrita uma formulação para uso tópico. Dentre as afirmativas abaixo, 

assinale aquela que representa a melhor opção para o caso descrito:  

A) Gentamicina.  

B) Permetrina.  

C) Ácido azelaico.  

D) Miconazol.   

 


