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PARTE I - FARMACEUTICO
01 - Marque a alternativa correta; na intoxicação pelo
metanol podemos utilizar como antídoto o :
A) Álcool etílico
B) Álcool metílico
C) Álcool isopropilico
D) Álcool estearásico
E) Álcool iodado
02 - Marque a alternativa correta; com relação a
metilergometrina podemos falar que:
A) São fármacos bloqueadores da atividade alfa
adrenérgica
B) São fármacos que estimulam a contração uterina
C) É agonista dos receptores da dopamina no sistema
nervoso central
D) Não deve ser administrado em pessoas hipertensas
E) Todas as alternativas estão corretas
03 - Marque a alternativa correta; É sabido com relação ao
pindolol que:
I - Sua atividade simpatomimética intrínseca (ASI)
mantém o coração com um estímulo basal semelhante ao
produzido pela atividade simpatomimética normal em
repouso.
II - Esta atividade ASI exercida sobre o músculo liso
brônquico aumenta o risco de broncoespasmo em
indivíduos não asmáticos com doença pulmonar
obstrutiva.
III - Se pacientes com feocromocitoma forem tratados com
betabloqueadores, estes devem ser sempre administrados
com um Alfabloqueador.
A) As afirmativas I e II estão corretas
B) Somente a afirmativa I esta correta
C) As afirmativas I e III estão corretas
D) Somente a afirmativa II esta correta
E) Somente a afirmativa III esta correta
04 - Marque a alternativa correta; é uma ação que pode
acontecer com o uso da Datura metel L.:
A) Bradicardia
B) Sialorréia
C) Bradipnéia
D) Incontinência urinaria
E) Taquicardia
05 - Marque a alternativa correta; porque o ipratrópio é
associado ao fenoterol no tratamento do bronco espasmo :
A) Porque ele é um antimuscarínico
B) Porque ele é um simpaticomimético direto
C) Porque ele é um parasinpatomimetico
D) Porque ele é um mucolítico
E) Porque ele é um agonista beta 2 adrenérgico
06 - Marque a alternativa correta; medicamento usado para
tratar a enxaqueca por produzir vaso dilatação cerebral
direta:
A) Propranolol
B) Fluoxetina
C) Amitriptilina
D) Codeína
E) Sibutramina

07 - Marque a alternativa correta; podemos falar sobre a
Catharanthus roseus L.
I – Gera alcalóides com ação antineoplasica
II – É potencialmente esterilizante e carcinogênico
III – Apresenta como nome popular, vinca
A) Todas as afirmativas estão incorretas
B) Somente a afirmativa I esta correta
C) Somente a afirmativa II esta correta
D) Somente a afirmativa III esta correta
E) Não existe afirmativa incorreta
08 - Assinale a alternativa correta. Processo extrativo em
que o solvente passa pelo vegetal através de um aparelho
chamado de percolador:
A) Maceração
B) Infusão
C) Decocção
D) Lixiviação
E) N.D.A.
09 - Assinale a alternativa correta. Processo extrativo
realizado a temperatura ambiente (valor da questão = 2,0
pontos)
A) Maceração
B) Infusão
C) Decocção
D) Lixiviação
E) N.D.A.
10 - Assinale a alternativa incorreta.
A) A moagem tem por finalidade a redução mecânica
do vegetal o que aumenta a área de contato com o
solvente
B) A maceração é um processo extrativo mais caro
que a infusão
C) Quanto maior for a rigidez do vegetal maior deve
ser o grau de divisão deste
D) A secagem também tem por finalidade reduzir
peso e volume do vegetal
E) N.D.A.
11 - Marque a alternativa correta; podemos falar com
relação a Cynara scolymus:
A) Pode ser usada no tratamento das disfunções
hepáticas
B) Pode ser usada no tratamento da enxaqueca
C) Pode ser usada no tratamento da artrite reumatóide
D) Pode ser usada no tratamento da osteoartrite
E) Pode ser usada no tratamento do câncer
12 - Marque a alternativa correta; podemos falar sobre a
Rhamnus pushiana:
A) Pode ser usada no tratamento como
antiinflamatório
B) Pode ser usada no tratamento dos sintomas do
climatério
C) Pode
ser
usada
no
tratamento
para
imunoestimulação
D) Pode ser usada no tratamento das disfunções
biliares
E) Pode ser usada no tratamento da constipação
ocasional

13 - Marque a alternativa correta. Com relação ao
tratamento antiinflamatório para os casos de artrite
reumatóide de osteoartrite, podemos utilizar:
A) Unha de gato
B) Isoflavona de soja
C) Garra do diabo
D) Cáscara sagrada
E) Aroeira
14 - Marque a alternativa correta; com relação a reação adversa
a medicamentos do tipo ideossincrasica podemos falar:
I – São reações nocivas, às vezes fatais, que ocorrem em
uma maioria dos indivíduos.
II – É definida como uma sensibilidade peculiar a um
determinado produto, motivada pela estrutura singular de
algum sistema enzimático.
III - Um exemplo seria a anemia hemolítica por deficiência
de glicose-6-fosfato desidrogenase.
A) Não existe afirmativa incorreta
B) Todas as afirmativas estão incorretas
C) Somente a afirmativa I esta incorreta
D) As afirmativas I e II estão corretas
E) As afirmativas I e III estão corretas
15 - Marque a alternativa correta; com relação a tolerância
a medicamentos podemos falar que:
I - É fenômeno pelo qual a administração repetida,
contínua ou crônica de um fármaco ou droga na mesma
dose, diminui progressivamente a intensidade dos efeitos
farmacológicos.
II - É necessário aumentar gradualmente a dose para poder
manter os efeitos na mesma intensidade.
III - É um fenômeno que acontece logo que o
medicamento é utilizado. Exemplo, tolerância produzido
pelos barbitúricos reduzindo seu efeito anticonvulsivante.
A) Somente a afirmativa III esta incorreta
B) Não existe afirmativa incorreta
C) Todas as afirmativas estão incorretas
D) As afirmativas I e II estão incorretas
E) As afirmativas I e III estão incorretas
16 - Marque a alternativa correta; oito novas categorias foram
propostas por Wills e Brown, 1999, modificando a
classificação das reações adversas a medicamentos de
Rawlins e Thompson, conforme segue abaixo algumas delas:
I - TIPO A - São reações que ocorrem somente em
indivíduos susceptíveis, geneticamente determinada.
Desaparecem com a retirada do medicamento. Exemplos:
hemólise com o uso de sulfonamidas em indivíduos com
deficiência de G6PD, porfiria.
II - TIPO D - São reações adversas genotóxicas, causadas
por medicamentos que promovem danos genéticos
irreversíveis. Exemplo: talidomida provocando focomelia.
III - TIPO H - Reações adversas decorrente da ativação do
sistema imune, não são farmacologicamente previsíveis,
não são relacionadas à dose. Desaparecem com a retirada
da droga. Exemplo: choque anafilático por penicilina.
A) Não existe afirmativa incorreta
B) Todas as afirmativas estão incorretas
C) As afirmativas I e II estão corretas
D) As afirmativas I e III estão corretas
E) Somente a afirmativa III esta correta

17 - Marque a alternativa correta; com ralação as
afirmativas abaixo:
I - A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem definido
reação adversa a medicamentos (RAM), como: "qualquer
efeito prejudicial ou indesejável, não intencional, que
aparece após a administração de um medicamento em
doses normalmente utilizadas no homem para a profilaxia,
o diagnóstico e o tratamento de uma enfermidade".
II - Não são consideradas reações adversas a
medicamentos os efeitos adversos que aparecem depois de
doses maiores do que as habituais (acidentais ou
intencionais).
III - De acordo com Laporte e Capellá, 1989, os termos
"reação adversa", "efeito indesejável" e "doença
iatrogênica" são equivalentes e corresponde ao conceito
anterior. No entanto, diversos termos são empregados
provocando confusões resultantes da própria dificuldade
conceitual e de problemas de traduções.
A) A afirmativa I esta errada
B) Todas as afirmativas estão corretas
C) A afirmativa II esta errada
D) A afirmativa III esta errada
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas
18 - Marque a alternativa correta; com relação as
orientações do ministério da saúde sobre o consenso do
uso racional de antimicrobianos, podemos falar que nem
toda infecção e necessária de terapêutica antibiótica, então
não deve-se tratar com antibiótico:
I – abcessos de parede (drenar)
II – úlceras cutâneas crônicas
III – flebites não purulentas
A) A afirmativa I esta incorreta
B) Todas as afirmativas estão corretas
C) A afirmativa III esta incorreta
D) Somente a afirmativa I esta correta
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas
19 - Marque a alternativa correta; como podemos avaliar a
antibioticoterapia determinada pela resposta clinica e
laboratorial em 48 a 72 horas:
A) Leucograma e toxicidade
B) Leucograma e disfunção de órgãos
C) Cultura e antibiograma
D) Leucograma e curva febril
E) Antibiograma e disfunção de órgãos
20 - Marque a alternativa correta; utiliza-se a profilaxia
antimicrobiana dependendo de:
I – eficácia da droga na prevenção da infecção
II – duração da exposição e probabilidade de re-exposição
ao agente infeccioso
III – custo e disponibilidade do regime profilático
A) Todas as afirmativas estão corretas
B) A afirmativa I esta incorreta
C) A afirmativa III esta incorreta
D) Somente a afirmativa I esta correta
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas

21 - Marque a alternativa correta; Com relação a prevenção
primaria de crises recorrentes de febre reumática, podemos
utilizar em casos de alergia à penicilina:
A) Fenoximetilpenicilina na primaria e sulfadiazina na
recorrente
B) Eritromicina na primaria e fenoximetilpenicilina na
recorrente
C) Sulfadiazina na primaria e eritromicina na recorrente
D) Eritromicina na primaria e sulfadiazina na recorrente
E) Sulfadiazina na primaria e fenoximetilpenicilina na
recorrente
22 - Marque a alternativa correta; na profilaxia
antimicrobiana de infecções bacterianas recorrentes do
trato urinário, pode utilizar por ordem de primeira escolha
qual dos medicamentos abaixo listados:
A) sulfametoxasol + trimetoprima
B) nitrofurantoina
C) norfloxacino
D) cefalexina
E) nenhum destes medicamentos é de primeira escolha
23 - Marque a alternativa correta; com relação a profilaxia
com antimicrobianos podemos falar que:
I – a dose única que cubra o tempo da intervenção
podendo ser prolongada caso o tempo da cirurgia exceda o
dobro da meia vida da droga utilizada
II – pode ser prolongado até no maximo 72 horas após a
cirurgia
III – geralmente são necessárias doses pós-operatórias
A) Somente a afirmativa I esta incorreta
B) Somente a afirmativa III esta incorreta
C) Somente a afirmativa I esta correta
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas
24 - Marque a alternativa correta: com relação as restrições
para a profilaxia antimicrobiana, podemos falar que:
A) Os aminoglicosideos tambem podem ser
utilizados na profilaxia
B) O cloranfenicol deve ser utilizado para profilaxia,
pois não tem graves complicações de uso e seu
custo é similar a outros como o metronidazol
C) A droga usada para profilaxia deve ser
recomendada para o tratamento de infecções
estabelecidas
D) As cefalosporinas de 3ª e 4ª gerações devem ser
utilizadas apenas nos casos de infecção grave
E) Nenhuma das alternativas expressam a realidade
do preconizado pelo ministério da saúde em seu
manual sobre o consenso sobre o uso racional de
antimicrobianos.
25 - Marque a alternativa correta; a utilização do sistema
nacional de gerenciamento de produtos controlados e
obrigatórios de acordo com:
A) RDC Nº. 37, de 30 de março de 2007
B) RDC Nº. 27, de 30 de março de 2007
C) RDC Nº. 47, de 30 de março de 2007
D) RDC Nº 48, de 5 setembro de 2007
E) RDC Nº 58, de 5 setembro de 2007

26 - Marque a alternativa correta; com relação a RDC Nº
44, de 17 de agosto de 2009 podemos falar que:
I - É imprescindível a apresentação e a avaliação da receita
pelo farmacêutico para a dispensação de medicamentos
sujeitos à prescrição, solicitados por meio remoto.
II - É vedada a comercialização de medicamentos sujeitos
a controle especial solicitados por meio remoto.
III - O local onde se encontram armazenados os estoques
de medicamentos para dispensação solicitada por meio
remoto deverá necessariamente ser uma farmácia ou
drogaria aberta ao público nos termos da legislação
vigente.
A) Não temos afirmativa incorreta
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas
C) Somente as afirmativas II e III estão incorretas
D) Somente a afirmativa I esta correta
E) Somente a afirmativa III esta incorreta
27 - Marque a alternativa correta com relação ao
tratamento das Reações de Hipersensibilidade à Penicilina:
a anafilaxia é uma emergência médica aguda que requer a
instituição de um tratamento adequado. O sucesso do
tratamento, bem como a prevenção de complicações mais
graves, depende fundamentalmente do reconhecimento
precoce dos sinais e sintomas que caracterizam o quadro
clínico e da rápida implementação e execução de medidas
terapêuticas apropriadas. Qual a portaria do ministério da
saúde que determina como este quadro dever ser tratado:
A) Portaria nº 157/gm de 19 de janeiro de 2006.
B) Portaria nº 158/gm de 19 de janeiro de 2006.
C) Portaria nº 156/gm de 19 de janeiro de 2006.
D) Portaria nº 159/gm de 19 de janeiro de 2006.
E) Não existe portaria do ministério da saúde que
trate de tal assunto.
28 - Marque a alternativa correta; no seu artigo 5º esta
relatado “A Autorização Especial é também obrigatória
para as atividades de plantio, cultivo, e colheita de plantas
das quais possam ser extraídas substâncias entorpecentes
ou psicotrópicas”, isso esta escrito na:
A) Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998
B) Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1997
C) Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1999
D) Resolução RDC nº 48, de 16 de março de 2004
E) Resolução RDC nº 48, de 16 de março de 2005

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
A Revolução Industrial provocou a dissociação
entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o
humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem
começa a ser identificada com a eficiência em dominar e
transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de
liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde
importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e
a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da
liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição.
A militância política passa a ser tolerada, mas como opção
pessoal de cada um.
Essa ruptura teve o importante papel de contribuir
para a revolução do conhecimento científico e tecnológico.
A sociedade humana se transformou, com a eficiência
técnica e a consequente redução do tempo social
necessário à produção dos bens de sobrevivência.
O privilégio da eficiência na dominação da
natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em
vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o
homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no
sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e
científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia
e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que
servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade
identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de
produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar
o nível dos meios de produção.
Graças a essa especialização e priorização, foi
possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade
que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema
capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da
liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à
escassez. Mas não consegue permitir que o potencial
criado pela ciência e tecnologia seja usado com a
eficiência desejada.
(Cristovam Buarque. Na fronteira do futuro. Brasília:
Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações)
29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto:
I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a
ética foi extinta a partir do século XIX.
II – A expressão “Essa ruptura”, utilizada no segundo
parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior.
III – A expressão “As vésperas da liberdade” é usada como
forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a
liberdade desejada.
A) Estão corretas apenas as alternativas II e III.
B) Está correta apenas alternativa II.
C) Estão corretas apenas as alternativas I e II.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Todas as alternativas estão incorretas.

30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao
texto, exceto:
A) O autor defende que o sistema capitalista
apresenta a seguinte analogia: quanto maior o
consumo, menor a opressão.
B) O termo “procura” (1º parágrafo) pode ser
classificado como verbo e “da liberdade social”, o
objeto indireto.
C) A ideia expressa no texto pelo emprego de “mas”
(1º parágrafo) corresponde à ideia de
consequência de porém, expressão que pode
ocupar o mesmo lugar na oração.
D) A definição de “Liberdade” é tomada como
sinônima de consumo e de eficiência no domínio e
na conversão da natureza em bens e serviços.
E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração
“que surgiram do avanço técnico” (3º parágrafo),
manteria correta a pontuação e não modificaria a
estrutura sintática do período.
31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras
estão corretamente grafadas:
A) gorgeta – genjiva – vagem
B) tigela – pagem – cafajeste
C) deslise – firmeza – gás
D) pesquisa – proeza – paralizia
E) jiló – alforje – vertigem
32 - O substantivo “PÁ” recebe o acento gráfico porque:
A) é monossilábico tônico terminado em a.
B) a vogal a tem timbre aberto.
C) é um monossílabo átono.
D) é palavra sem valor semântico.
E) N. D. A.
33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase
foi usado incorretamente:
A) Maria fica à vontade em sua casa.
B) Esta é a pessoa à qual me referi.
C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido.
D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia.
E) Dirigia-se àquela que estava distante.
34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período
“Quando ele chegou, seu pai já havia falecido”?
A) Por separar orações adverbiais.
B) Por marcar o vocativo.
C) Por marcar termos intercalados.
D) Por indicar a elipse do verbo.
E) Por separar os termos que se quer realçar.
35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são
formados pelo processo de derivação regressiva:
A) percorrer / fala
B) amanhecer / embarque
C) mulher-gato / pedreiro
D) corte / janta
E) pesca / ajoelhar

36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se
como “complemento nominal”.
A) A criança foi encontrada por policiais.
B) O vestido da menina é lindo.
C) Obedeço aos meus pais.
D) Comovemos a todos, mas a ninguém
convencemos.
E) O sítio fica longe da estação.
37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma
figura conhecida por:
A) metonímia
B) catacrese
C) ironia
D) hipérbole
E) prosopopéia
38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a
concordância prescrita pela gramática. Indique-a.
A) Ela está meio aborrecida.
B) Havia menos pessoas no evento.
C) Água é bom para a saúde.
D) Estávamos alertas.
E) Estamos quites.
39 - Assinale a opção correta quanto à concordância.
A) Bateram cinco horas o relógio do escritório.
B) Vossas Excelências passa bem?
C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso
mundial.
D) Vinte por cento da população será avisado.
E) N. D. A.
40 - Marque o item em que há erro de regência verbal.
A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais.
B) Aspirei ao perfume das flores.
C) Aquele rapaz assiste em São Paulo.
D) Todos visamos ao progresso.
E) Mário lembra seu pai no modo de falar.

