ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

AUXILIAR DE FARMÁCIA
* 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.
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual
for a forma.
* 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.
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.
* 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.
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, 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 no Cartão de Respostas é obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/01/2013, no site www.conpass.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital
do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ de 28/09/2012.
* 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: 13 DE JANEIRO DE 2013

PARTE I – AUXILIAR DE FARMÁCIA
01 - O tenoxican pertence a uma das classes de
medicamentos citadas abaixo. Assinale-a.
A) Antibiótico
B) Ansiolítico
C) Antinflamatório
D) Antihipertensivo
E) Antiarritimico
02 - Leia as alternativas a seguir e assinale V para as
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Os ansiolíticos são medicamentos controlados
utilizados em casos de insônia e ansiedade.
( ) A furosemida é um potente relaxante muscular
utilizado em urgências hospitalares.
( ) O enalapril é um antihipertensivo que pode ser
associado a hidrocloriatizida.
( ) Os antibióticos só podem ser vendidos mediante
apresentação de receita médica.
Assinale a alternativa que tem a sequencia correta.
A) V,V,F,V
B) F,V,F,V
C) V,V,V,V
D) V,F,V,V
E) F,F,F,V
03 - Com relação as vias de administração e a forma
farmacêutica marque a associação incorreta:
A) Comprimido-via oral
B) Pellets-via subcutânea
C) Enema-via retal
D) Líquidos-via intravenosa
E) Óvulos-via inalatória
04 - Forma farmacêutica bastante utilizada em pediatria
onde é preparada a partir de uma solução saturada de
açúcar para mascarar as características organolépticas do
princípio ativo:
A) Emulsão
B) Suspensão
C) Supositório
D) Xarope
E) Pastilhas
05 - Portaria da ANVISA que regulamenta as substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial:
A) 344/98
B) 132/96
C) 124/97
D) 344/99
E) 121/98
06 - Características que devem ter um medicamento
genérico com relação ao medicamento de referência,
exceto:
A) Mesmo princípio ativo
B) Devem ser bioequivalentes
C) Mesmo nome comercial
D) Devem ser biodisponíveis
E) Mesmo teor de princípio ativo

07 - Marque o interferente físico mais importante quando
se armazena medicamentos termolábeis:
A) Pressão
B) Temperatura
C) Iluminação
D) Presença de insetos e roedores
E) Poluição sonora
08 - Marque a alternativa que se refere a um medicamentos
termolábil :
A) Vacina anti-rábica
B) Soro anti-crotálico
C) Insulina NPH
D) Albumina humana
E) Todas estão corretas.
09 - Informação que é dispensável ao se fracionar um
medicamento:
A) Nome do princípio ativo
B) Validade
C) Concentração
D) Lote
E) Nome comercial
10 - Qual das funções abaixo não se aplica a um
farmacêutico hospitalar?
A) Administração do medicamento
B) Avaliação da prescrição
C) Supervisão do preparo da dose
D) Farmacovigilância
E) Dispensação de medicamentos
11 - Qual o grupo farmacológico da tigeciclina,
eritromocina e a penicilina G?
A) Antinflamatórios
B) Antivirais
C) Antifúngicos
D) Antineoplásicos
E) Antibióticos
12 - Marque a alternativa onde o antiflamatório pertence
ao grupo dos esteróides:
A) Nimesulida
B) Diclofenaco
C) Cetoprofeno
D) Prednisolona
E) Ácido acetil salicílico
13 - Qual o grupo farmacológico do itraconazol?
A) Antifúngicos
B) Antinflamatórios
C) Antibióticos
D) Antivirais
E) Antineoplásicos
14 - As preparações farmacêuticas líquidas que contêm
substãncias sólidas insolúveis e que devem sofrer agitação
antes da administração, denominam-se:
A) Loções
B) Suspensões
C) Pomadas
D) Colírios
E) Xaropes

15 - Forma farmacêutica de uso exclusivo tópico:
A) Pomada
B) Suspensão
C) Emulsão
D) Comprimido
E) Cápsula
16 - É possível se obter uma resposta imediata de um
medicamento quando este é administrado por via:
A) Oral
B) Dérmica
C) Pulmonar
D) Intravenosa
E) “C” e “D” estão corretas
17 - Medicamento utilizado na primeira fase do tratamento
da tuberculose pulmonar:
A) Rifampicina
B) Etambutol
C) Isoniazida
D) Rifampicina+isoniazida+pirazinamida+etambutol
E) Pirazinamida
18 - Temperatura ideal para armazenamento de
medicamentos que devem ser conservados em temperatura
ambiente:
A) 370C
B) 400C
C) 80C
D) 180C
E) 250C
19 - A água utilizada na administração de injetáveis é a :
A) Bidestilada
B) Potável
C) Desmineralizada
D) Ozonizada
E) Destilada
20 - Um medicamento fotossensível deve ser protegido da:
A) Baixa temperatura
B) Pressão
C) Umidade
D) Alta temperatura
E) Luminosidade
21 - Instrumento utilizado no laboratório farmacotécnico
utilizado para medir pequenos volumes:
A) Proveta
B) Becker
C) Funil
D) Pipeta
E) Balão
22 - Equipamentos de proteção individual utilizado no
laboratório farmacotécnico:
A) Óculos
B) Lava olhos
C) Chuveiro
D) Capela de fluxo laminar
E) Todas estão corretas

23 - Sistema de distribuição de doses onde todos os
medicamentos são dispensados para cada paciente,de
acordo com a prescrição médica, para um período de 24
horas:
A) Unitária
B) Individualizada
C) Coletiva
D) Mista
E) Não há alternativa correta
24 - Quantidade máxima de ampolas que podem ser
dispensadas numa receita de midazolam 15mg/3mL:
A) 5 ampolas
B) 3 ampolas
C) 1 ampola
D) 15 ampolas
E) 30 ampolas
25 - Qual concentração corresponde a clorpromazina a
4%?
A) 40mg/mL
B) 0,4mg/mL
C) 0,04mg/mL
D) 4mg/mL
E) 0,004mg/mL
26 - O termômetro de vidro é um instrumento utilizado
para medidas de :
A) Umidade
B) Densidade
C) Pressão
D) pH
E) Temperatura
27 - Nas preparações farmacêuticas o solvente mais
utilizado é:
A) Álcool
B) Éter
C) Água
D) Clorofórmio
E) Benzeno
28 - A massa de 7,5Kg, quando expressa em gramas é
assim representada:
A) 0,0075g
B) 0,0750g
C) 7500g
D) 750g
E) 75000g

PARTE II - PORTUGUÊS

A questão 34 refere-se a tira seguinte:

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
Julgo que os homens que fazem a política externa
do Brasil, no Itamaraty, são excessivamente pragmáticos.
Tiveram sempre vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca
participaram, eles próprios, em combates contra a ditadura,
contra o colonialismo. Obviamente não têm a sensibilidade
de muitos outros países ou diplomatas que conheço.
(José Ramos-Horta, na Folha de São Paulo, 21/10/96)
29 - Das afirmações seguintes:
I- Através do texto é possível afirmar que uma das
características dos homens do Itamaraty é o senso prático.
II- O “QUE” (última linha) é uma palavra que se liga
semanticamente aos “homens do Itamaraty”.
III- O autor do texto gostaria que os homens do Itamaraty
tivessem mais “vivência”.
A) Estão corretos os itens I e III.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Estão corretos os itens I e II.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item III está correto.
30 - Das afirmações seguintes:
I- É possível inferir do texto que ter vida fácil é
característica comum a todo tipo de diplomata.
II- O vocábulo “evidentemente” pode substituir, sem
alteração semântica, a palavra “obviamente” no texto.
III- A oração iniciada por “Obviamente” apresenta nítido
valor de causa.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III
C) Todos estão corretos.
D) Todos estão incorretos.
E) Apenas o item II está correto.
31 - Identifique o item em que um dos vocábulos recebeu
acento gráfico de forma incorreta:
A) Jacareí – médium
B) balaústre – bênção
C) biquíni – gambá
D) Grajaú – juíz
E) órgão – herói
32 - Identifique o item que apresenta oração sem sujeito:
A) Choveram reclamações contra a instituição.
B) Há vagas para professores.
C) Vendem-se bois, vacas e bezerros.
D) Acredita-se em marcianos.
E) Nada mais tenho a fazer no mundo.
33 - A alternativa que completa de forma correta o período
“Talvez __ nordestina já tivesse chegado __ conclusão de
que a vida incomoda bastante, alma que não cabe bem no
corpo, mesmo rala como __ sua”, respectivamente é:
A) à – à – a
B) a – à – à
C) a – a – a
D) a – à – a
E) à – à – à

34 - A função sintática do termo destacado no último
quadrinho é:
A) predicativo do sujeito.
B) predicativo do objeto.
C) complemento nominal
D) aposto
E) objeto direto
Leia a tira seguinte e responda a questão 35.

35 - Identifique o processo de formação de palavras que
ocorreu em “segunda-feira”.
A) composição por aglutinação
B) derivação parassintética
C) derivação sufixal
D) derivação imprópria
E) composição por justaposição
36 - A pontuação está correta em todos os períodos
seguintes, exceto em:
A) Paula prefere cinema e Maria, teatro.
B) Há, contudo, uma proposta em contrário.
C) Começando o espetáculo, todos devem fazer
silêncio.
D) Ele ansioso, aguardava a divulgação dos
resultados.
E) Filha, venha lavar a louça.
37 - Identificamos uma oração subordinada adverbial
causal no item:
A) A mulherice só lhe nasceria tarde porque até no
capim vagabundo há desejo de sol.
B) Choveu como chove em Belém.
C) Saiu tão atrasado que chegou tarde.
D) O saber é um bem que não se pode destruir.
E) Perguntei se ele estava satisfeito.
38 - Todos os vocábulos estão corretamente grafados em:
A) privilégio – destilar – candeeiro
B) nódoa – prodígio – excesivo
C) chafaris – extensão – rouxinol
D) enxotar – rapidez – presar
E) dispesa – tenso – disciplina

39 - O vocábulo “cantava” é composto, respectivamente,
pelos seguintes elementos mórficos.
A) radical – vogal temática – desinência nominal
B) prefixo – radical – desinência verbal
C) radical – desinência nominal – desinência verbal
D) prefixo – radical – sufixo
E) radical – vogal temática – desinência verbal
40 - A concordância nominal está correta em todas as
alternativas, exceto em:
A) Aquela chuva foi necessária para a agricultura.
B) Vossa alteza não precisa preocupar-se com seus
amigos.
C) Bebida alcóolica é proibida para menores.
D) “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, conta a
Guerra de Canudos.
E) A porta estava meio fechada.

