ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

FARMACEUTICO-CAPS
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de
Respostas com o Fiscal de Sala.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é
obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 01/03/2010, no site www.acaplam.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
Público nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS de 29/12/2009.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
BOA PROVA!!

Data: 28 de Fevereiro de 2010.

PARTE I – FARMACEUTICO - CAPS
01 - Marque a alternativa correta; o dissulfiram é um
medicamento utilizado no tratamento do paciente
alcoólatra, podemos falar sobre ele que:
A) É indutor das enzimas Aldeído desidrogenase e
dopa descarboxilase e, portanto pode causar uma
hipotensão.
B) É inibidor da enzima Álcool desidrogenase e
indutor da dopamina beta hidroxilase e, portanto
pode causar uma hipertensão.
C) É indutor das enzimas Aldeído descarboxilase e
dopamina beta hidroxilase e, portanto pode causar
uma hipertensão.
D) É indutor das enzimas Aldeído desidrogenase e
inibidor dopamina descarboxilase e, portanto pode
causar uma hipotensão.
E) É inibidor das enzimas Aldeído desidrogenase e
dopamina beta hidroxilase e, portanto pode causar
uma hipotensão.
02 - Marque a alternativa correta; medicamento que pode
ser usado para reverter a ação de inseticidas como o
malation em caso de intoxicação oral:
A) Rivastigmina
B) Biperideno
C) Escopolamina
D) Hiosciamina
E) Xarope de ipeca
03 - Marque a alternativa correta. É sabido que a
acetilcolina é um neurotransmissor muito importante e
diretamente relacionado com a doença de Alzheimer,
porém não é o único. Existe perto de uma centena de
outros
neurotransmissores
que
também
podem
estar envolvidos. Podemos então tratar o Alzheimer
usando um medicamento que:
A) Seja agonista do glutamato
B) Seja antagonista do glutamato
C) Seja antagonista da glicina
D) Seja agosnita da glicina
E) Seja antagonista do acido gama amino butirioco
04 - Marque a alternativa correta; apresenta ação antihipertensiva e pode causar depressão do sistema nervoso
central:
A) Atropa beladona L.
B) Datura metel L.
C) Strycchnos nux-vomica L.
D) Rauwolfia serpentina L.
E) Camellia senensis L.
05 - Marque a alternativa correta; é um medicamento que
apresenta ação psicoléptico:
A) Cocaína
B) Metilfenidato
C) Isoflurano
D) Mazindol
E) Fenoterol

06 - Marque a alternativa correta; medicamento usado para
tratar ataraxia sem um benzodiazepínico:
A) Amitriptilina
B) Enalaprila
C) Cefalexina
D) Sibutramina
E) Propranolol
07 - Marque a alternativa correta; medicamento
fitoterápico que pode ser utilizado como bloqueador
neuromuscular:
A) Valeriana oficinalis
B) Chondodendron tomentossum R. & P.
C) Camellia senensis L.
D) Thymus vulgaris L.
E) Theobroma cação L.
08 - Marque a alternativa correta; medicamento que pode
apresentar uma reação adversa do tipo efeito colateral:
A) Inotropismo negativo pelo uso de propranolol
B) Hemorragia pelo uso de antimicrobiano
C) Toxicidade renal pelo uso de gentamicina
D) Toxicidade hepática pelo uso de paracetamol
E) N.D.A.
09 - Marque a alternativa correta; é um medicamento
inibidor da enzima catecol orto metil trasferase (COMT)
enzimático utilizado no tratamento da doença de
Parkinson:
A) Carbidopa
B) Levo dopa
C) Bromocriptina
D) Entacapona
E) Cabergolina
10 - Marque a alternativa correta; com relação aos
corticosteróides podemos falar que a sua solubilidade
interfere na sua ação. Então temos uma associação de
corticosteróides que tem relação com a solubilidade e é
muito útil na pratica clinica, estamos falando de?
A) Dipropionato de dexametasona e fosfato dissódico
de betametasona
B) Dipropionato de betametasona e fosfato dissódico
de prednisona
C) Dipropionato de betametasona e fosfato dissódico
de betametasona
D) Dipropionato de betametasona e maleato de
betametasona
E) Dipropionato de betametasona e estearato de
betametasona
11 - Marque a alternativa correta; podemos falar com
relação ao enalaprila:
A) Todas as alternativas estão corretas
B) É um inibidor da enzima conversora de
angiotensina
C) É um indutor da formação da bradicinina
D) Diminui a ação da aldosterona
E) Interfere
na
ação
fisiológica
dos
mineralocorticóides

12 - Marque a alternativa correta; com relação ao
acetaminofeno, a produção do seu metabolito tóxico é
responsável pela toxicidade hepática. Qual a substancia
endógena que é tem sua ação melhorada pelo uso de
acetilcisteina e consequentemente melhora o quadro desta
intoxicação?
A) Acetilcolina
B) Propril-colinesterase
C) Butiril-colinesterase
D) Adrenalina
E) Glutationa
13 - Marque a alternativa correta. Com relação à RDC nº
58, de 5 setembro de 2007, a fica vedada a prescrição, a
dispensação e o aviamento de medicamentos ou fórmulas
medicamentosas que contenham substâncias psicotrópicas
anorexígenas com finalidade exclusiva de tratamento da
obesidade acima das Doses Diárias Recomendadas (DDR),
conforme a seguir especificado:
A) Femproporex: 50,0 mg/dia;
B) Fentermina: 60,0 mg/ dia;
C) Anfepramona: 120,0 mg/dia;
D) Mazindol: 3,00 mg/dia.:
E) Todas as alternativas estão corretas
14 - Marque a alternativa correta; As infrações à legislação
sanitária federal, ressalvadas as previstas expressamente
em normas especiais, são as configuradas na presente Lei?
A) 6.437 de 20 de agosto de 1947
B) 6.437 de 20 de agosto de 1977
C) 6.437 de 20 de agosto de 1957
D) 6.437 de 20 de agosto de 1967
E) 6.437 de 20 de agosto de 1987
15 - Marque a alternativa correta; Somente farmácias e
drogarias abertas ao público, com farmacêutico
responsável presente durante todo o horário de
funcionamento, podem realizar a dispensação de
medicamentos solicitados por meio remoto, como telefone,
fac-símile (fax) e internet; este texto conta da seguinte
resolução da ANVISA:
A) RDC Nº 44, DE 17 DE AGOSTO DE 2009
B) RDC Nº 48, DE 17 DE AGOSTO DE 2008
C) RDC Nº 44, DE 17 DE AGOSTO DE 2007
D) RDC Nº 48, DE 17 DE AGOSTO DE 2009
E) RDC Nº 44, DE 17 DE AGOSTO DE 2008
16 - Marque a alternativa correta; podemos falar sobre
biodisponibilidade:
A) O medicamento para ser considerado genérico tem
de apresentar a mesma biodisponibilidade e esta
não necessita ser alcançada ao mesmo tempo, pois
o importante é a mesma concentração sérica.
B) A biodisponibilidade não sobre influencia da
condição mecanismo de primeira passagem
hepática do paciente
C) O medicamento para ser considerado genérico tem
de apresentar a mesma bioindisponibilidade e esta
ser alcançada ao mesmo tempo.
D) A cinética de saturação não influencia na
biodisponibilidade do medicamento, pois esta não
depende da concentração do medicamento.
E) N.D.A.

17 - Marque a alternativa correta; com ralação as
afirmativas abaixo:
I - O uso concomitante de fenobarbital, rifampicina,
fenitoína ou efedrina pode aumentar o metabolismo do
corticosteróide, reduzindo assim, seus efeitos terapêuticos.
II - O uso concomitante de corticóides com glicosídeos
cardíacos pode aumentar a possibilidade de arritmias ou
intoxicação digitálica associadas à hipocalemia.;
III - Os corticóides podem aumentar a depleção de
potássio causada pela anfotericina B. Em todos os
pacientes em uso de digitálicos, diuréticos depletores de
potássio e anfotericina B a determinação dos eletrólitos
séricos deverá ser acompanhada de perto;
IV - Terapia concomitante com glicocorticóides pode
inibir a resposta a somatotropina.
A) Todas as afirmativas estão corretas
B) A afirmativa I esta errada
C) A afirmativa II esta errada
D) A afirmativa III esta errada
E) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
18 - Marque a alternativa correta; de que trata a RDC-27
de 31 de outubro de 2007
I.Dispõe sobre o sistema de gerenciamento de
medicamentos fitoterápicos
II.Dispõe sobre a produção e gerenciamento de
medicamentos fitoterápicos
III.Dispõe sobre a distribuição e gerenciamento de
medicamentos fitoterápicos
A) A afirmativa I esta correta
B) A afirmativa II esta correta
C) Somente a afirmativa III esta errada
D) Todas as afirmativas estão incorretas
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas
19 - Marque a alternativa correta; podemos dizer com
relação à resolução nº 463 de 27 de junho de 2007:
I - São atribuições do farmacêutico a análise e o controle
de qualidade de águas minerais e residuárias, para uso e
consumo humano, em todas as suas formas e padrão de
potabilidade, bem como o controle de operação das
estações de tratamento de água e esgotos domésticos e
industriais, de piscinas, praias, balneários, hotéis,
condomínios e congêneres:
II - Compete ao farmacêutico, ainda, o controle de
qualidade de água como reagente e para fins terapêuticos,
além de planejar e elaborar programação de ações de
controle ambiental na sua área de atuação.
III - Fica também sob sua responsabilidade técnica
(farmacêutico) o laboratório que realize exames
No controle de qualidade e tratamento de água para
consumo humano, seu padrão de potabilidade e controle
ambiental, bem como o controle de operação das estações
de tratamento de água e esgotos domésticos e industriais,
de piscinas, praias, balneários, hotéis, condomínios e
congêneres.
A) A afirmativa I esta incorreta
B) Todas as afirmativas estão corretas
C) A afirmativa II esta incorreta
D) A afirmativa III esta incorreta
E) Somente a afirmativa I esta correta

20 - Marque a alternativa correta; Decreto que institui o
programa a farmácia popular do Brasil:
A) Decreto nº 5.091, de 20 de maio de 2004.
B) Decreto nº 5.092, de 20 de maio de 2004.
C) Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004.
D) Decreto nº 5.093, de 20 de maio de 2004.
E) Decreto nº 5.094, de 20 de maio de 2004.
21 - Marque a alternativa correta; Com relação aos AINEs,
podemos falar que:
A) É característica dos AINEs apresentar ação
antiagregante plaquetaria
B) Os coxibes são medicamentos mais seguros que
os AINEs convencionais
C) Através da Prostaglandina G2 ocorre a inativação
da ação da ciclooxigenase
D) O AAS através da acetilação da ciclooxigenase
inativa a enzima ciclooxigenase
E) Todas as alternativas estão incorretas
22 - Marque a alternativa correta; Opióide que não tem
necessidade de retenção de receituário de controle especial
A) Loperamida.
B) Metilmorfina
C) Diidrocodeína
D) Hidroximorfina
E) Diacetilcodeina
23 - Marque a alternativa correta; medicamento que dentre
os novos medicamentos utilizados no tratamento do
Alzheimer qual o que impede que os níveis elevados de
glutamato atuem sobre a molécula receptora do glutamato
no neurônio adjacente evitando o fluxo excessivo de
Cálcio que levaria à morte neuronal.
A) Bromocriptina
B) dapsone
C) leuprolide
D) Memantina
E) estatinas
24 - Marque a alternativa correta com relação as vitaminas:
pode
atrapalhar
o tratamento com
uso de
anticonvulsivantes a carência de?
A) Vitamina A
B) Vitamina B6
C) Vitamina B1
D) Vitamina D
E) Vitamina B12
25 - Marque a alternativa correta; são diretrizes da portaria
do ministério da saúde de número 3.916 de 30 de outubro
de 1998:
A) Regulamentação sanitária de medicamentos
homeopáticos
B) Adoção de relação de medicamentos essenciais
C) Desenvolvimento científico e tecnológico para os
medicamentos manipulados
D) Promoção do uso racional de medicamentos
através de uma política de melhoramento na
produção de medicamentos fitoterápicos
E) Todas as alternativas estão corretas

26 - Marque a alternativa correta; com relação a Portaria nº
348, de 18 de agosto de 1997 que determinar a todos
estabelecimentos produtores de Produtos de Higiene Pessoal,
Cosméticos e Perfumes, o cumprimento das Diretrizes
estabelecidas no Regulamento Técnico - Manual de Boas
Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene Pessoal,
Cosméticos e Perfumes. Em seu anexo I, podemos falar que a
Água por sua importância dentro do conjunto de matériasprimas, deve ter a seguinte atenção particular:
I - Os equipamentos de produção de água, assim como
outros sistemas que possam existir, devem garantir uma
qualidade de água que assegure, por sua vez, a
conformidade do produto acabado.
II - Deve ser passível de proceder-se a sistemas de
desinfecção, conforme procedimentos bem definidos.
III - As tubulações devem ser constituídas de forma a
evitar corrosão, riscos de contaminação e estancamento.
IV - Devem ser identificadas as tubulações de água quente,
fria, desmineralizada e a vapor. A qualidade química e
microbiológica deve ser monitorada regularmente de
acordo com procedimentos escritos e qualquer anomalia
deve ser seguida de uma ação corretiva.
A) Somente as afirmativas II e III estão corretas
B) Somente as afirmativas II e III estão incorretas
C) Somente a afirmativa IV esta correta
D) Somente a afirmativa I esta correta
E) Não temos afirmativa incorreta
27 - Marque a alternativa correta; ainda em acordo com a
Portaria nº 348, de 18 de agosto de 1997 em seu anexo I,
podemos falar:
I - Permite às empresas formalizar seu sistema de garantia da
qualidade propondo-lhes uma metodologia a ser seguida.
II - Estabelece uma série de roteiros para as diferentes
etapas do processo de fabricação.
III - Descrevem atividades que guiam a garantia da
qualidade.
IV - Da mesma forma, não deve tornar-se obsoleto, seja
por:
Desenvolvimentos
tecnológicos
ligados
a
maquinários, embalagens ou equipamentos de controle.
A) Somente as afirmativas II e III estão corretas
B) Somente as afirmativas II e III estão incorretas
C) Todas as alternativas estão corretas
D) Somente a afirmativa IV esta correta
E) Somente a afirmativa I esta correta
28 - Marque a alternativa correta; Podemos falar com
relação a portaria 3.237 de 24 de dezembro de 2007:
A) Levonorgestrel comprimido 5,0 mg tem Uso
restrito para contracepção de emergência
B) Gliclazida comprimido 180 mg tem Uso indicado
para pacientes idosos
C) Azitromicina suspensão oral 40 mg\mL tem uso
indicado para tratamento de tracoma em dose única
de infecção genital por Chlamydia trachomatis
D) Amoxicilina + Clavulanato de potássio comprimido
500 mg \ 125mg tem uso indicado para combate a
infecções causadas por bactérias resistente à
amoxicilina, mas não para combater especialmente
Haemophilus influenza e Moraxella catanhalis
E) Isossorbida, dinitrato de, comprimido sublingual 15
mg tem Uso indicado para casos de crise anginosa

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
Sensatez e diálogo para resolver conflitos
Apesar dos índices assustadores da violência e do
sensacionalismo dos meios de informação, os brasilienses
têm consciência de que a paz, a sensatez e o diálogo ainda
são as melhores formas de se resolverem conflitos.
Isso foi constatado em pesquisa iniciada há dois
anos, pelo Departamento de Sociologia da UnB, que
aplicou 625 questionários aos moradores do Plano Piloto,
do Park Way, dos lagos e das cidades-satélites.
A pesquisa intitulada As Representações Sociais
da Violência no DF, segundo sua coordenadora,
professora Maria Stela Grossi Porto, revelou “um tipo de
evolução, um despertar da sociedade” para o problema. Os
resultados obtidos até agora mostram, segundo ela, um
progresso em termos do processo de civilização. Porém,
Maria Stela faz uma ressalva: “Percebemos, pelas
respostas, que há uma recusa à violência, mas também
detectamos a ambigüidade das reações, em uma proporção
bastante significativa, com destaque para a idéia de que,
para ‘me defender’, ou para ‘defender os que me são
próximos’, então o uso da violência é válido”.
A segurança privada é um fator que pode
aumentar a violência, revelou ainda a pesquisa. Para Maria
Stela, “a proliferação da privatização da segurança
confunde o que é público e o que é privado. Um segurança
particular defende interesses particulares, que podem se
opor aos da comunidade. Isso eu considero um retrocesso”.
(Márcio Varela. A banalização da violência.
UnB Revista, ano 1, nº 2, com adaptações.)
29 – Das afirmações seguintes:
I- De acordo com os meios de informação, a paz, a
sensatez e o diálogo ainda são as melhores formas de se
resolverem conflitos.
II- O Departamento de Sociologia da UnB já realizou 625
pesquisas acerca da violência no Distrito Federal (DF).
III- A pesquisa realizada pela professora Maria Stela
revelou que os habitantes do DF estão cada vez mais
violentos.
A) Todas estão corretas.
B) Apenas I e II estão corretas.
C) Apenas II está correta.
D) Apenas II e III estão corretas.
E) Todas estão incorretas.
30 – Das afirmações seguintes:
I- Segundo as pessoas entrevistadas, nenhuma situação
justifica o emprego da violência.
II- A pesquisadora vê o conflito entre os interesses da
segurança privada e os da comunidade como um retrocesso
no processo civilizatório.
III- O pronome isso (2º parágrafo) refere-se as idéias
contidas no primeiro parágrafo do texto.
A) Estão corretas II e III.
B) Estão corretas I e III.
C) Estão corretas II e III.
D) Apenas I está correta.
E) Todas estão corretas.

31 – Assinale a opção em que a correlação pronome /
referente está incorreta.
A) O pronome “ela” (3º parágrafo) refere-se a
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da
Violência no DF”.
B) O pronome “que” (2º parágrafo) refere-se a
“Departamento de Sociologia da UnB”.
C) O pronome “sua” (3º parágrafo) refere-se a
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da
Violência no DF”.
D) O pronome “que” (4º parágrafo) refere-se a
“interesses particulares”.
E) N. D. A.
32 – Assinale a alternativa com palavra grafada
incorretamente:
A) O deputado defendeu a descriminação da
maconha.
B) Sua ascensão à presidência da firma surpreendeu a
todos.
C) Todos o julgavam, com razão, pretencioso.
D) Os deputados não queriam acabar com os próprios
privilégios.
E) A disputa entre os cônjuges só poderia ser
resolvida nos tribunais.
33 – “Durante muitos anos o TUCA o Teatro da
Universidade Católica foi em São Paulo o templo da
música brasileira”.
No período acima, corretamente pontuado, há:
A) 1 vírgula.
B) 4 vírgulas.
C) 2 vírgulas.
D) Não há vírgulas.
E) 3 vírgulas.
34 – A alternativa que apresenta erro no emprego do
acento grave, indicativo de crase, é:
A) Preciso ir à Copacabana.
B) Ele chegou à uma e meia.
C) Seja rápido na sua ida à França.
D) Nada mais confere legitimidade à Nação.
E) Apenas o STF pode impor jurisprudência à
legislação ordinária.
35 – “... diante desta cruel realidade, o belo torna-se
repugnante” – a palavra belo nessa frase, quanto ao
processo de formação, classifica-se como:
A) derivação regressiva
B) primitiva
C) abreviação vocabular
D) derivação imprópria
E) hibridismo
36 – “É bom que estudem bem o programa”. Nesse
período há uma oração:
A) substantiva predicativa
B) adjetiva restritiva
C) substantiva subjetiva
D) coordenada sindética
E) adjetiva explicativa

37 – Assinale a alternativa correta quanto a função
sintática do termo destacado na frase seguinte:
“O homem anseia por uma vida de liberdade”.
A) adjunto adnominal
B) objeto direto
C) objeto indireto
D) adjunto adnominal
E) objeto direto preposicionado
38 – A alternativa que apresenta erro quanto à
concordância verbal é:
A) Deram quatro horas no relógio da central.
B) São dificuldades a serem vencidas.
C) Tudo estava bem, como se não houvessem
ameaças.
D) Eram dois irmãos bem parecidos.
E) Só eles podem fazer tais exceções.
39 – Na expressão: “... a natureza parecia estar
chorando...”, do ponto de vista estilístico temos:
A) antítese
B) polissíndeto
C) eufemismo
D) ironia
E) personificação
40 – Assinale a alternativa que completa de forma correta,
respectivamente:
I- O jogo _____ me referi foi ganho pelo Brasil.
II- O escritor _____ livro acabei de ler encontra-se em
Curitiba.
A) a que – de que
B) de que – cujo
C) cujo – a que
D) a que – cujo
E) N. D. A.

