MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
EDITAL N° 04/2015
NIVEL SUPERIOR
FARMACIA
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 03 (três) páginas numeradas sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (05 questões), Conhecimentos Gerais (05 questões) e
Conhecimentos Específicos (10 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
Bem-vindo. E parabéns. Estou encantado com seu
sucesso. Chegar aqui não foi fácil, eu sei. Na verdade, suspeito
que foi um pouco mais difícil do que você imagina.
Para início de conversa, para você estar aqui agora,
trilhões de átomos agitados tiveram de se reunir de uma
maneira, intricada e intrigantemente providencial a fim de
criá-lo. É uma organização tão especializada e particular que
nunca antes foi tentada e só existirá desta vez. Nos próximos
anos (esperamos), essas partículas minúsculas se dedicarão
totalmente aos bilhões de esforços jeitosos e cooperativos
necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo experimentar o
estado agradabilíssimo, mas ao qual não damos o devido valor,
conhecido como existência.
Por que os átomos se dão esse trabalho é um enigma.
Ser você não é uma experiência gratificante no nível atômico.
Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade
nem ligam para você - eles nem sequer sabem que você
existe. Não sabem nem que eles existem. São partículas
insensíveis, afinal, e nem estão vivas. (A ideia de que se você
se desintegrasse, arrancando com uma pinça um átomo de
cada vez, produziria um montículo de poeira atômica fina,
sem nenhum sinal de vida, mas que constituiria você, é meio
sinistra.) No entanto, durante sua existência, eles responderão
a um só impulso dominante: fazer com que você seja você.
(BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. Trad. de Ivo Korytowski. São
Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 11)

1) Uma leitura atenta do texto permite concluir que o
autor:
a) parte de aspectos religiosos para fazer referência à vida
humana.
b) destaca uma explicação mítica para caracterizar a
origem da vida.
c) emprega termos científicos para descrever a existência.
d) aponta elementos metafísicos para referir-se à morte.
2) O texto é destinado a interlocutores específicos, no
caso, os leitores. Dentre as opções abaixo, assinale o
único recurso gramatical que NÃO é empregado para
fazer referência ao leitor como interlocutor.
a) o adjetivo “Bem-vindo” (1°§) que introduz o texto.
b) o verbo “suspeito” (1o §) em “suspeito que foi”.
c) o pronome possessivo “seu” em “seu sucesso”(1°§).
d) o pronome de tratamento “você” em “para você estar
aqui“(2°§)
3) No trecho “necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo
experimentar” (2°§), o autor faz uso de um recurso
coesivo por meio dos elementos em destaque.
Considerando o contexto em que esse fragmento
está inserido, pode-se concluir que esses termos
destacados fazem referência:
a) ao interlocutor
b) ao autor
c) ao assunto
d) aos átomos
4) A expressão “No entanto”, que introduz a última frase
do texto, introduz um sentido de:
a) conclusão
b) adição
c) oposição
d) explicação

5) No trecho “Apesar de toda a atenção dedicada, seus
átomos na verdade nem ligam para você” (3°§), a
pontuação não está de acordo com o que prescreve
a norma padrão da Língua. Nesse sentido, assinale a
reescritura que corrija o problema de pontuação.
a) “Apesar de toda a atenção dedicada seus átomos, na
verdade, nem ligam para você”
b) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na
verdade nem ligam, para você”
c) 'Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na
verdade, nem ligam, para você”
d) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos, na
verdade, nem ligam para você”
_____________ CONHECIMENTOS GERAIS_____________
6) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa
correta. Os jornais publicam que a Europa enfrenta a
maior crise de migração desde a 2a. guerra mundial.
Muitos estão se arriscando em seguir uma rota perigosa
através_________________ (rota através da Albânia,
Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Sérvia, Montenegro,
República da Macedônia, Grécia) para chegar à
Alemanha e a outros países do norte da Europa.
a) do estreito de Gibraltar.
b) dos Bálcãs.
c) do Golfo Pérsico.
d) do estreito de Ormuz.
7) A cidade de Uberlândia possui cerca de 662 mil
habitantes (2015), e junto com Contagem que possui 648
mil, habitantes (2015) representam aproximadamente
6,3% da população do estado. Em posse dessa
informação consegue-se determinar a população total
do estado, que gira em torno do descrito na alternativa:
a) 19,0 milhões.
b) 20,5 milhões.
c) 22,0 milhões.
d) 22,5 milhões.
8) O rio Paraíba do Sul nasce na____________________ ,
sendo o principal curso d'água da bacia Paraíba do Sul.
a) Serra do Andaime.
b) Serra Nacional da Canastra.
c) Serra do Caparaó.
d) Serra da Mantiqueira.
9) A cidade de Belo Horizonte situa-se no entroncamento
de várias rodovias, permitindo uma boa integração
do estado com as maiores cidades do país. Um bom
exemplo disso são as distâncias curtas para São Paulo
e Rio de Janeiro, que respectivamente possuem a
quilometragem descrita na alternativa:
a) 434 km; 586 km.
b) 716 km; 586 km.
c) 586 km; 434 km.
d) 891 km; 716 km.
10) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa
correta. A gruta de Maquiné, localizada na cidade
mineira d e ________________, foi descoberta em 1825
pelo fazendeiro Joaquim Maria do Maquiné, então
proprietário das terras. Foi pesquisada a partir de 1834
pelo naturalista dinamarquês Peter Lund, chamado de
o pai da paleontologia brasileira.
a) Cordisburgo.
b) Sabará.
c) Diamantina.
d) Serro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15) A Farmacoeconomia foi definida como sendo a
descrição e a análise dos custos da terapia farmacêutica
para os sistemas de assistência à saúde e para a
11) 0 Código de Ética Farmacêutica é estabelecido pela
sociedade.
Ela identifica, mede e compara os custos e as
Resolução do Conselho Federal de Farmácia n°. 596 de
conseqüências
de produtos e serviços farmacêuticos.
21 de fevereiro de 2014. Em relação ao Código de Ética,
Analise
as
alternativas
abaixo e assinale aquela cuja
assinale a alternativa incorreta:
análise não pertence à Farmacoeconomia:
a) É direito do farmacêutico ser valorizado e respeitado no
a) Análise de custo-utilidade.
exercício da profissão, independentemente da função
b) Análise de custo-benefício.
que exerce ou cargo que ocupe.
c) Análise de estudo de coorte.
b) E proibido ao farmacêutico permitir interferência nos
d) Análise de custo-efetividade.
resultados apresentados como perito ou auditor.
c) É dever do farmacêutico selecionar e supervisionar, nos
limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio 16) Praticamente todos os efeitos dos benzodiazepínicos
ao exercício das suas atividades.
resultam de ações desses fármacos no Sistema
Nervoso Central. Os mais proeminentes desses efeitos
d) É direito do farmacêutico recusar o recebimento de
incluem sedação, hipnose, diminuição da ansiedade,
mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de
relaxamento muscular, amnésia anterógrada e atividade
sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a
anticonvulsivante.
legislação vigente.
Os benzodiazepínicos são substâncias sujeitas a
controle especial, classificados dentro das listas da
12) O conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e
Portaria no. 344, de 12 de maio de 1998, do Ministério
recuperação da saúde, tanto individual como coletiva,
de Saúde. Assinale a alternativa que corresponde à
tendo o medicamento como insumo essencial e visando
lista à qual pertencem os benzodiazepínicos dentro da
o acesso e ao uso racional, está relacionado à definição
Portaria 244/1998:
de:
a)
Lista A2 - Lista das substâncias entorpecentes de uso
a) Interdisciplinaridade.
permitido somente em concentrações especiais.
b) Atenção Farmacêutica.
b) Lista A3 - Lista das substâncias psicotrópicas.
c) Assistência Farmacêutica.
c)
Lista B1 - Lista das substâncias psicotrópicas.
d) Práticas Integrativas e Complementares.
d) Lista B2 - Lista das substâncias psicotrópicas
anorexígenas.
13) A Política Nacional de Medicamentos, como parte
essencial da Política Nacional de Saúde, constitui
um dos elementos fundamentais para a efetiva 17) A cefalexina é indicada para o tratamento de infecções
por microorganismos sensíveis (cocos Gram-positivos
implementação de ações capazes de promover a
aeróbios,
exceto
enterococos;
Staphylococcus
melhoria das condições da assistência à saúde da
aureus produtores de penicilinase, mas não contra
população. Assinale a alternativa que apresenta uma
os oxacilina-resistentes; Escherichia coli; Proteus
diretriz da Política Nacional de Medicamentos:
mira bilis e Klebsiella pneumoniae); e de acordo com
a) Farmacoepidemiologia.
o
Formulário Terapêutico Nacional (Relação Nacional
b) Promoção do Uso Racional de Medicamentos.
de Medicamentos - RENAME, 2010) sua forma de
c) Farmacoeconomia.
apresentação como cefalexina monoidratada em
d) Estratégia Saúde da Família (ESF).
suspensão oral é 50 mg/mL (miligramas/mililitros).
Considerando que uma criança que pesa 12 kg deva
receber a dose de 25 mg/kg/dia (miligramas/kilo), dose
14) O armazenamento é um conjunto de procedimentos
essa dividida em tomadas a cada 6 horas, assinale a
técnicos e administrativos que tem por finalidade
alternativa que contenha a quantidade, em mL (mililitros)
assegurar as condições adequadas de conservação
de suspensão oral total que a criança receberá em um
dos produtos. Das alternativas abaixo, assinale aquela
dia de tratamento:
que não pertence ao armazenamento:
a) 6 mL (mililitros).
a) Escolher os medicamentos, com base em critérios
epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos
b) 24 mL (mililitros).
por uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT),
c) 1,5 mL (mililitros).
visando assegurar medicamentos seguros, eficazes
d) 12 mL (militros).
e custo-efetivos com a finalidade de racionalizar seu
uso, harmonizar condutas terapêuticas e direcionar
o processo de aquisição, produção e políticas 18) O Regulamento Técnico que fixa os requisitos mínimos
exigidos para a Terapia de Nutrição Parenteral é
farmacêuticas.
aprovado pela Portaria no. 272 de 8 de abril de 1998,
b) O ato de conferência, em que se verifica a compatibilidade
do Ministério da Saúde. Sobre essa portaria, assinale a
dos produtos solicitados e recebidos, faz parte das
alternativa correta:
atividades do armazenamento.
a) Ao farmacêutico compete indicar, prescrever a
c) A denominação Central de Abastecimento Farmacêutico
acompanhar os pacientes submetidos à Terapia de
é utilizada especificamente para medicamentos,
Nutrição Parenteral.
sendo assim chamada para diferenciar-se dos termos
b) Ao farmacêutico compete realizar todas as operações
inadequados: almoxarifado, depósito, armazém e outros
inerentes ao desenvolvimento, preparação (avaliação
espaços físicos destinados à estocagem de todos os
farmacêutica,
manipulação, controle de qualidade,
tipos de materiais.
conservação e transporte) da Nutrição Parenteral,
d) Estocar consiste em ordenar adequadamente os
atendendo às recomendações das Boas Práticas de
produtos farmacêuticos em áreas apropriadas, de
Preparação de Nutrição Parenteral (BPPNP).
acordo com suas características específicas e condições
c)
Ao
farmacêutico compete administrar a Nutrição
de conservação exigidas; a estocagem faz parte do
Parenteral, observando as recomendações das Boas
armazenamento de medicamentos.
Práticas de Administração de Nutrição Parenteral.
d) Ao farmacêutico compete avaliar o estado nutricional
dos pacientes, suas necessidades e requerimentos.
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19) Considere a seguinte definição: “A velocidade e a 20) No sentido mais estrito, os antibióticos são substâncias
extensão da absorção de um fármaco, a partir de uma
produzidas por diversas espécies de microorganismos
forma farmacêutica que se torna disponível, para
(bactérias e fungos), que suprimem o crescimento de
exercer o efeito farmacológico pretendido.”. Assinale a
outros microorganismos. O uso comum freqüentemente
alternativa que apresenta o parâmetro ao qual pertence
estende o termo antibiótico para incluir agentes
a definição apresentada nesse enunciado:
antimicrobianos sintéticos, como as sulfonamidas e as
quinolonas. Assinale a alternativa cujo fármaco não é
a) Distribuição.
um antibiótico e nem pode ser classificado como tal:
b) Bioequivalência.
a)
Cefazolina.
c) Clearance.
b)
Cetamina.
d) Biodisponibilidade.
c) Cefotaxima.
d) Ceftazidima.
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