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Data: 22 de Abril de 2012

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 
* 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. 
* 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 seus Cartões de Respostas 
pois em hipótese alguma eles serão substituídos, 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 23/04/2012, 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 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
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PARTE I – FARMACÊUTICO 
 
01 - Fármacos que fazem parte  da primeira fase do tratamento 
combinado da tuberculose, exceto: 

A) Isoniazida 
B) Estreptomicina 
C) Rifampicina 
D) Etambutol 
E) Piranzinamida 

 
02 - Marque a alternativa que não corresponde a um objetivo 
da dose unitária ao paciente: 

A) Aumentar a segurança para o paciente 
B) Possibilitar o exercício da farmacovigilância 
C) Manter um controle de estoque mais eficaz 
D) Diminuir erros de dispensação 
E) Aumentar os custos com medicamentos 

 
03 - Atividades relacionadas a farmacovigilância, exceto: 

A) Busca Ativa a reações adversas relacionadas à 
prescrição de medicamentos 

B) Notificação de Desvio Técnico de Qualidade de 
Medicamentos 

C) Cadastro de medicamentos 
D) Notificação Espontânea de Suspeita de Reação 

Adversa 
E) Prevenção de Eventos Adversos: através do trabalho e 

intervenção direta sobre a prescrição médica. 
 
04 - Qual objetivo não está relacionado a padronização de 
medicamentos? 

A) Racionalizar o uso de medicamentos 
B) Aumentar o número de medicamentos em estoque 
C) Diminuir o número de medicamentos em estoque 
D) Aumentar o controle de medicamentos e agilizar a 

dispensação de medicamentos 
E) Diminuir o número de medicamentos em estoque 

 
05 - Reações adversas leves e graves da hidrocortisona, 
respectivamente: 

A) Nervosismo e síndrome de Cushing 
B) Irritação e nervosismo 
C) Hiperglicemia e aumento do apetite 
D) Síndrome de Cushing e hiperglicemia 
E) Insuficiência adrenocortical e síndrome de Cushing 

 
06 - Antirretroviral utilizado na parturiente para diminuir o 
risco da transmissão vertical: 

A) Lopinavir 
B) Didanosina 
C) Efavirenz 
D) Zidovudina 
E) Tenofovir 

 
07 - Dose utilizada na profilaxia para doença hemolítica do 
recém-nascido pós-parto com imunoglobulina antiRhD e até 
quanto tempo após o parto está indicada: 

A) 50mcg-24h 
B) 50mcg-24h 
C) 300mcg-48h 
D) 200mcg-72h 
E) 300mcg -72h 

08 - Indicada associar a isoniazida para evitar neuropatia: 
A) Vitamina B12 
B) Tiamina 
C) Rifampicina 
D) Vitamina B5 
E) Vitamina B6 

 
09 - Com relação a interação medicamentosa marque a 
alternativa correta: 

A) As interações benéficas terapeuticamente diminuem 
a eficácia dos fármacos associados. 

B) O desfecho de uma interação medicamentosa pode 
ser perigoso quando promove aumento da 
toxicidade de um fármaco. 

C) As interações benéficas terapeuticamente exercem 
efeito de potencializador de reação adversa em 
decorrência ao uso de um dos fármacos associados. 

D) As interações medicamentosas são classificadas 
apenas em farmacocinéticas e farmacodinâmicas. 

E) Numa interação medicamentosa em que são 
associados dois fármacos estes podem agir de 
forma independente ou interagir entre si. 

 
10 - Etapa farmacocinética que ocorre uma interação 
medicamentosa devido a competição pelas proteínas 
plasmáticas: 

A) Distribuição 
B) Absorção 
C) Excreção  
D) Biotransformação 
E) Metabolização 

 
11 - Marque a alternativa que corresponde a um indutor e 
um inibidor metabólico, respectivamente: 

A) Ciprofloxacino e fluconazol 
B) Fenobarbital e carbamazepina 
C) Fenitoína e alopurinol 
D) Fenitoína e fenobarbital 
E) Cetoconazol e dissulfiram 

 
12 - Quando os antinflamatórios não esteróides  estão 
indicados: 

A) “b” e “c” estão corretas 
B) Osteoartrose 
C) Fibrose cística 
D) Gestantes 
E) Idosos 

 
13 - No processo de desenvolvimento de novos fármacos 
qual das etapas não corresponde a etapa dos estudos pré-
clínicos? 

A) Avaliação da toxicidade a longo prazo em animais 
B) Formulação do produto 
C) Fabricação e controles 
D) Síntese orgânica 
E) Embalagem e projeto da bula 

 
 
 
 
 
 



 

 

14 - Marque a alternativa que correlacione corretamente o 
excipiente utilizado na manipulação de medicamentos com a 
sua respectiva classificação: 

A) Agente tampão-ácido edético 
B) Corante-óleo de laranja 
C) Antioxidante-bissulfito de sódio 
D) Agente clareador-álcool cetílico 
E) Agente quelante-gelatina 

 
15 - Propriedade a ser observada em um medicamento para 
avaliar a sua estabilidade: 

A) Química 
B) Física 
C) Microbiológica 
D) Terapêutica 
E) Todas estão corretas 

 
16 - Uma suspensão (125mg/ml) deteriora em cinética de 
ordem zero, com constante de velocidade de reação de 
0,5mg/ml/hora. Qual a concentração de fármaco intacto 
encontrada depois de três dias (72horas)? 

A) 89mg/ml 
B) 8,9mg/ml 
C) 77mg/ml 
D) 0,89mg/ml 
E) Não há fármaco intacto depois de três dias. 

 
17 - Marque a correlação correta da base utilizada na 
preparação das pomadas com a sua classificação : 

A) Base de hidrocarbonetos-petrolato hidrófilo 
B) Base hidrossolúvel-vaselina 
C) Base removível pela água-cold cream 
D) Base de absorção-lanolina anidra 
E) “a” e “b” estão corretas 

 
18 - Quantos gramas de um fármaco são necessários para 
preparar 400 ml de uma preparação a 5% p/v? 

A) 2g 
B) 20g 
C) 40mg 
D) 4g 
E) 0,2g 

 
19 - Quantos gramas de pó de óxido de zinco devem ser usados 
para preparar uma pomada a 20% p/p? 

A) 20g 
B) 24g 
C) 2,4g 
D) 200g 
E) 0,024g 

 
20 - O armazenamento de medicamentos e produtos para a 
saúde deve ser feito em local que tenha as seguintes 
características, exceto: 

A) Área de 10 a 20 m2 
B) Portas largas onde possam circular palletes no caso do 

armazenamento  de injetáveis de grande volume 
C) Permitir condições de rotação de stock – primeiro a 

entrar/primeiro a sair 
D) Ter condições ambientais adequadas (temperatura 

inferior a 25º C, proteção da luz solar direta e umidade 
inferior a 60 %). 

E) Janelas, se existirem, devidamente protegidas contra a 
invasão de pessoas e animais 

21 - Legislação  que determina  que o farmacêutico deve 
“participar de estudos de farmacovigilância com base em 
análises de reações adversas e interações medicamentosas, 
informando a autoridade sanitária local”: 

A) Portaria MS 344 de 1998. 
B) Portaria MS 3916 de 1998. 
C) Portaria MS 577 de 1978. 
D) RDC 328 de 22 de julho de 1999. 
E) Lei 8797/99. 

 
22 - Sendo o diazepam um medicamento que também pode ser 
utilizado pela via intravenosa, qual a melhor maneira desse 
medicamento ser administrado por esta via? 

A) Diluído com ABD 
B) Diluído com soro fisiológico 
C) Diluído com soro ringer 
D) Diluído com o próprio sangue do paciente 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
23 - As formas farmacêuticas injetáveis das cefalosporinas com 
exceção da moxalactama,  correm o risco de inativação se 
misturadas com as de: 

A) Penicilinas 
B) Tetraciclinas 
C) Aminoglicosideos 
D) Macrolideos 
E) Quinolonas 

 
24 - Se associado com algumas cefalosporinas, pode ocorrer 
aumento da concentração plasmática desta. Estamos falando do 
(a): 

A) Prometazina 
B) Prednisona 
C) Probenecida 
D) Diclofenaco 
E) Suxametonio 

 
25 - O uso de AAS em alguns processos inflamatórios pode 
ocorre incremento deste processo. Isso pode ser explicado pelo 
aumento da produção de: 

A) Prostaglandinas 
B) Leucotrienos 
C) Tromboxanos 
D) Acido araquidônico 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
26 - Um dos fatores que faz os inibidores da ECA reduzirem a 
pressão arterial é: 

A) Diminuir a liberação de aldosterona 
B) Diminui a formação da bradicinina 
C) Aumenta a formação de bradicinina 
D) Diminui a formação de renina 
E) Diminui a liberação de angiotensina II 

 
27 - O dantroleno é um medicamento que pode ser utilizado 
em: 

A) Tratamento da hipertermia maligna durante cirurgia 
B) Espasticidade causada por distúrbio neuromotor 

superior 
C) Dor associada a exercícios em pacientes com 

deficiência de fosforilase , distrofia muscular de 
Duchene 

D)  Síndrome maligna neuroléptica 
E) Todas as alternativas estão corretas 



 

 

28 - O antibacteriano dapsona deve ser utilizado com 
monitoramento de: 

A) ALT, AST, ureia, creatinina e glicose 6PD 
B) ALT, AST, colesterol e glicose 6PD 
C) Glicose 6PD, colesterol e triglicerídeos  
D) ALT, AST, colesterol e triglicerídeos 
E) ALT, AST, ureia, creatinina, colesterol e 

triglicerídeos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
Pensamento  vem de fora 
e pensa que vem de dentro, 
pensamento que expectora 
o que no meu peito penso. 
Pensamento a mil por hora, 
tormento a todo momento. 
Por que é que eu penso agora 
sem o meu consentimento? 
Se tudo que comemora 
tem o seu impedimento, 
se tudo aquilo que chora 
cresce com o seu fermento; 
pensamento, dê o fora, 
saia do meu pensamento. 
Pensamento, vá embora, 
desapareça no vento. 
E não jogarei sementes 
em cima do seu cimento. 

Arnaldo Antunes. Tudos. 4. ed. São Paulo:  
Iluminuras, 1998. 

 
29 - O que incomoda o eu lírico é: 

A) Sua dificuldade para pensar. 
B) Sua familiaridade com suas ideias. 
C) Sua facilidade para pensar. 
D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz. 
E) A autonomia de seu pensamento. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu 
lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas 
vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é 
externo a ele. 
II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu 
cimento”, as palavras sementes e cimento foram 
empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as 
ideias em estado inicial. 
III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é 
de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à 
vontade expressa pelo eu lírico. 

A) Todos estão corretos. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Estão corretos os itens I e II. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
usado de forma incorreta: 

A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão 
indo. 

C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 
E) Não estacione naquele local, senão você será 

multado. 
 



 

 

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado 
corretamente: 

A) semi-infantil 
B) supra-sensível 
C) ante-braço 
D) auto-análise 
E) extra-judicial 

 
33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos 
INAPTO e CANTÂSSEMOS são, respectivamente: 

A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal) – desinência verbal (modo - temporal). 

B) radical – desinência nominal / radical –  desinência 
verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo 
- temporal). 

C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal). 

D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal 
temática – desinência verbal (modo - temporal). 

E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (modo - temporal) 
– desinência verbal (número - pessoal). 

 
34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
devem receber o acento gráfico; 

A) ibero – alcool – maquinaria 
B) textil – enigma – sutil 
C) interim – zefiro – agape 
D) fortuito – ureter – estereotipo 
E) recem – pudico – zenite 

 
35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona 
como predicativo do objeto: 

A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo. 
B) O ministro considerou incerta a sua presença no 

seminário. 
C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais 

fácil. 
D) Desesperados, eles gritavam por socorro. 
E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. 

 
36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a 
oração destacada classifica-se em: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta. 
B) subordinada substantiva completiva nominal. 
C) subordinada adjetiva explicativa. 
D) subordinada substantiva objetiva direta. 
E) subordinada adverbial temporal. 

 
37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase 
foi usado corretamente, exceto em: 

A)  “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. 
B) A cidade à qual nos referimos é longe. 
C) Voltamos cedo à casa dos amigos. 
D) Assisti àquele filme. 
E) Estava disposto à disputar uma vaga. 

 
 
 
 

A questão 38 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

38 - Das afirmações seguintes: 
I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o 
espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que 
havia mudado de posição. 
II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição 
normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe 
aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida. 
III – Através do último quadrinho é possível compreender o 
que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, 
que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 

A) anacoluto 
B) antonomásia 
C) sinestesia 
D) gradação 
E) hipérbole 

 
40 - Nas frases seguintes: 
I – Fomos nós quem pretendeu o cargo. 
II – Fui eu quem fez o exercício. 
III – Hoje sou eu quem paga a conta. 
Quanto a concordância podemos afirmar: 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 
 


