ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

FARMACÊUTICO
* 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 29/04/2013, no site www.conpass.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital
do Concurso Público nº 001/2012 de 05/11/2012, se adaptando ao novo calendário definido no Edital de Retificação nº 003/2013 de
08/03/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA.
* 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 ABRIL DE 2013

PARTE I - FARMACEUTICO
01 - Muitos medicamentos apresentam sua ação
funcionando como inibidor ou indutor enzimático. Neste
entendimento, qual dos medicamentos abaixo apresenta
esta característica?
A) Acido clavulanico
B) Prednisona
C) Fenobarbital
D) Tolcapone
E) Todas as alternativas estão corretas
02 - Os medicamentos podem apresentar reações adversas
com o seu uso. Neste entendimento o enalapril apresenta
tosse seca, essa ação deve-se pelo acumulo de um
mediador no sistema respiratório. Qual é este mediador?
A) Bradicinina
B) Angiotensina I
C) Angiotensina II
D) Prostaglandinas
E) Histamina
03 - Alguns medicamentos de uso intravenoso devem ser
diluídos de maneira especial. A anfotericina B de ser
diluída em:
A) Soro fisiológico
B) Soro ringer lactato
C) Soro ringer simples
D) Soro glicosado
E) Nenhuma das alternativas anteriores
04 - Um medicamento como a quetamina tem sua ação
analgésica com base em:
A) Antagonista do N-metil–D-aspartato
B) Agonista do N-metil–D-aspartato
C) Antagonista do receptor kappa
D) Antagonista do recptor nicotínico
E) N.D.A.
05 - Único opióide forte que pode ser prescrito com receita
branca carbonada. É um derivado sintético da tebaína e
possui propriedades analgésicas semelhantes à morfina,
com menos efeitos adversos, principalmente náuseas.
Estamos falando de (a):
A) Metadona
B) Oxicodona
C) Fentanila
D) Tramadol
E) Codeína
06 - A potencia entre os medicamentos pode variar. Assim
sendo qual dos medicamentos abaixo apresenta maior
potencia anti-inflamatória?
A) Hidrocortisona
B) Prednisona
C) Dexametasona
D) Metilprednisolona
E) Cortisona

07 - De acordo com a portaria 344/98 para os
medicamentos da lista C3. Sua notificação de receita
especial apresenta uma validade de:
A) 15 dias
B) 10 dias
C) 30 dias
D) 60 dias
E) Nenhuma das alternativas anteriores
08 - A heparina é um medicamento que apresenta sua ação
atuando em quais doa fatores da coagulação?
A) Fator XII
B) Fator XI
C) Fator IX
D) Fator X
E) Todas as alternativas estão corretas
09 - Um medicamento como o AAS pode apresentar uma
reação adversa, que envolve o seu mecanismo de ação em
diminuir a produção de prostaglantinas. Que reação pode
ser esta?
A) Cardiotoxica
B) Trombótica
C) Hemorragia
D) Nefrotoxica
E) Nenhuma das alternativas anteriores
10 - Qual da substancias abaixo não deve ser utilizada no
paciente, pois é toxica?
A) Oxalato de cálcio
B) Heparina
C) Vafarina
D) Enoxaparina
E) AAS
11 - Um medicamento pode precisar ser monitorado. No
caso do montelucaste esta monitorização deve ser
verificada a função:
A) Renal
B) Hepática
C) Cardíaca
D) Pulmonar
E) Nenhuma das alternativas anteriores
12 - São reações adversas sérias que podem aparecer com
o uso do montelucaste:
A) Comportamento agressivo
B) Agitação
C) Alucinações
D) Pensamentos suicidas
E) Todas as alternativas estão corretas
13 - Alguns medicamentos podem apresentar
incompatibilidade com outros medicamentos. Milrinone
apresenta incompatibilidade com:
A) Furosemida
B) Dexametasona
C) Captopril
D) Nifedipino
E) Todos apresentam incompatibilidades

14 - Com o uso do micofenolaco de mofetila, dever ser
realizado:
I- Hemograma semanal durante o primeiro mês.
II- Hemograma duas vezes por mês no segundo e a partir do
terceiro mês, mensalmente ao longo do primeiro ano.
III- Provas de função renal, pressão arterial, frequência
cardíaca, eletrólitos, função hepática, cardíaca e função
pulmonar, periodicamente.
A) Somente a afirmativa I esta incorreta
B) Somente a afirmativa II esta incorreta
C) Não existe afirmativa incorreta
D) Somente a afirmativa III esta incorreta
E) Somente a afirmativa I e II estão incorretas
15 - Resolução da diretoria colegiada – RDC nº 44, de 17 de
agosto de 2009, fala no sue artigo 2º que as farmácias e
drogarias devem possuir os seguintes documentos no
estabelecimento:
I - Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão Estadual
ou Municipal de Vigilância Sanitária, segundo legislação
vigente;
II- Certidão de Regularidade Técnica, emitido pelo Conselho
Regional de Farmácia da respectiva jurisdição; e
III - Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, conforme a
legislação vigente e as especificidades de cada
estabelecimento.
A) Somente a afirmativa I esta incorreta
B) Somente a afirmativa II esta incorreta
C) Somente a afirmativa III esta incorreta
D) Não existe afirmativa incorreta
E) Somente a afirmativa I e II estão incorretas
16 - Com relação a resolução da diretoria colegiado, RDC nº
48, de 16 de março de 2004,podemos falar que:
I- Fitoterápico – É o medicamento obtido empregando-se
exclusivamente matérias-primas ativas vegetais.
II- Fitoterápico - É caracterizado pelo conhecimento da
eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela
reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Sua
eficácia e segurança é validada através de levantamentos
etnofarmacológicos de utilização, documentações
tecnocientíficas em publicações ou ensaios clínicos fase
3.
III- Considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua
composição, possa incluir a substâncias ativas isoladas,
de qualquer origem, ou as associações destas com
extratos vegetais para melhoria da eficácia do
medicamento
A) Somente a afirmativa III esta incorreta
B) Não existe afirmativa incorreta
C) Somente a afirmativa I esta incorreta
D) Somente a afirmativa II esta incorreta
E) Somente a afirmativa I e II estão incorretas
17 - Droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de
qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos,
quando for o caso, e seus recipientes. Estamos nos referindo a:
A) Medicamento
B) Insumo farmacêutico
C) Correlato
D) Medicamento genérico
E) Nenhuma das alternativas anteriores

18 - Podemos falar sobre os medicamentos anódinos:
I- São medicamentos que apresentam a mesma
concentração
II- São medicamentos semelhantes aos fitoterápicos
III- São medicamentos que os estabelecimentos hoteleiros
e similares poderão dispor
A) Somente a afirmativa I esta correta
B) Somente a afirmativa II esta correta
C) Somente a afirmativa I e III esta correta
D) Somente a afirmativa III esta correta
E) Somente a afirmativa II e III esta correta
19 - Podemos falar sobre o medicamento oficinal:
A) É preparado seguindo a prescrição medica
B) Está inscrito na farmacopeia
C) È preparado seguindo a farmacopeia
D) É uma especialidade farmacêutica
E) Nenhuma das alternativas anteriores
20 - A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a
assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho
Regional de Farmácia, na forma da lei. A legislação nos
fala que:
I- A presença do técnico responsável será obrigatória
durante todo o horário de funcionamento do
estabelecimento.
II- Em razão do interesse público, caracterizada a
necessidade da existência de farmácia ou drogaria, e
na falta do farmacêutico, o órgão sanitário de
fiscalização local licenciará os estabelecimentos sob a
responsabilidade técnica de prático de farmácia,
oficial de farmácia ou outro, igualmente inscrito no
Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei.
III- É permitido o funcionamento normal de todas as
atividades da farmácia e drogaria sem a assistência do
técnico responsável, ou de seu substituto, pelo prazo
de até trinta dias.
A) Somente a afirmativa III esta correta
B) Somente a afirmativa I esta correta
C) Somente a afirmativa II esta correta
D) Somente a afirmativa I e II esta correta
E) Somente a afirmativa I e III esta correta
21 - São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes
e determinantes da saúde;
II - a formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social,
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
A) Somente a afirmativa I está correta
B) Somente a afirmativa II está correta
C) Não existe afirmativa incorreta
D) Somente a afirmativa III está correta
E) Todas as afirmativas estão incorretas

22 - Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS):
I- A participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico;
II- A formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua
produção;
III- Execução de ações de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica
A) Somente a afirmativa I está correta
B) Não existe afirmativa incorreta
C) Somente a afirmativa II está correta
D) Somente a afirmativa III está correta
E) Todas as afirmativas estão incorretas
23 - Para fins de padronização, são adotadas as seguintes
medidas de referência para administração de um
medicamento:
A) colher das de sopa: 15 mL / 3 g
B) colher das de sobremesa: 5 mL / 2 g
C) colher das de chá: 3 mL / 05 g
D) colher das de café: 1 mL / 0,5 g
E) xícara das de chá ou copo: 250 mL
24 - Para plantas medicinais que não passarão por processo
extrativo a quente (preparados por maceração) estas
deveram ter ausência de:
A) Fungos
B) Escherichia coli
C) Enterobacterias
D) Aflatoxinas
E) Bactérias aeróbicas
25 - Dentre os vegetais citados abaixo, qual deles não
coresponde ao vegetal com sua respectiva ação?
A) Achillea millefolium – digestivo
B) Achyrocline satureioides – estimulante
C) Aesculus hippocastanum – digestivo
D) Caesalpinia férrea – anticoagulante
E) Todas as alternativas estão corretas
26 - Dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e dá
outras providências. Estamos falando da:
A) Resolução - RDC nº 100, de 9 de março de 2010
B) Resolução - RDC nº 10, de 9 de março de 2009
C) Resolução - RDC nº 10, de 9 de março de 2010
D) Resolução - RDC nº 100, de 9 de março de 2009
E) Resolução - RDC nº 10, de 9 de março de 2010

27 - Podemos falar sobre o Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica em sua portaria 2981 de 2009:
I- O Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica é uma estratégia de acesso a
medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde,
caracterizado pela busca da garantia da integralidade
do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial,
cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo
Ministério da Saúde.
II- A não disponibilização de medicamentos no âmbito
deste Componente não garante a integralidade do
tratamento, provocando desequilíbrio financeiro,
devendo os gestores do SUS, em pactuação na CIT,
promover ações que restabeleçam a garantia do acesso
aos medicamentos estabelecidos nas linhas de cuidado
definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas publicados na versão final pelo
Ministério da Saúde e o equilíbrio financeiro.
III- A incorporação, exclusão ou substituição de
medicamentos ou ampliação de cobertura para
medicamentos já padronizados no âmbito deste
Componente, não ocorrerá, pois estes medicamentos
foram
incorporados
mediante
os
critérios
estabelecidos pela Comissão de Incorporação de
Tecnologias do Ministério da Saúde (CITEC/MS),
conforme ato normativo específico e pactuação na
CIT.
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas
D) Somente a afirmativa I esta correta
E) Somente a afirmativa III está correta
28 - Para a renovação da continuidade do tratamento serão
obrigatórios os seguintes documentos do paciente em
acordo com Assistência Farmacêutica em sua portaria
2981 de 2009:
I- Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de
Medicamentos do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica (LME), adequadamente
preenchido, de acordo com as instruções apresentadas
no Anexo V desta Portaria;
II- Prescrição médica contendo as informações exigidas
na legislação vigente; e
III- Todos os documentos para monitoramento do
tratamento estabelecidos nos Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas publicadas na versão final pelo
Ministério da Saúde, conforme a doença e o
medicamento solicitado.
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas
C) Somente a afirmativa I esta correta
D) Somente a afirmativa III está correta
E) Não existe alternativa incorreta

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
Se essa ainda é a situação de Portugal e era, até
bem pouco, a do Brasil, havemos de convir em que no
Brasil-colônia, essencialmente rural, com a ojeriza que lhe
notaram os nossos historiadores pela vida das cidades –
simples pontos de comércio ou de festividades religiosas –,
estas não podiam exercer maior influência sobre a
evolução da língua falada, que, sem nenhum controle
normativo, por séculos “voou com as suas próprias asas”.
(Celso Cunha, in A Língua Portuguesa e a Realidade
Brasileira)
29 - Das afirmações seguintes:
I – De acordo com o texto, os historiadores tinham ojeriza
pelo Brasil-colônia.
II – Para o autor, no Brasil-colônia, havia a prevalência da
vida do campo sobre a das cidades.
III – Segundo o autor, a evolução da língua falada
independe da condição de Brasil-colônia.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Apenas o item II está correto.
D) Apenas o item III está correto.
E) Todos estão incorretos.
30 - O vocábulo “ojeriza”, no texto, tem o seguinte
significado:
A) pavor
B) surpresa
C) dificuldade
D) angústia
E) antipatia
31 - Todas as afirmações seguintes estão incorretas com
relação ao que se pode inferir do texto, exceto:
A) A língua falada “voou com as suas próprias asas”
porque não se seguiam normas linguísticas.
B) Os historiadores consideram o campo mais
importante que as cidades.
C) Para o autor, as festas religiosas têm importância
para a evolução da língua falada.
D) A língua falada “voou com as suas próprias asas”
porque o Brasil se distanciava linguisticamente de
Portugal.
E) A população do Brasil-colônia preferia a vida em
Portugal, mas procurava adaptar-se à situação.
32 - Aponte a alternativa em que todos os vocábulos estão
grafados de forma correta:
A) beneficiente – misto – cafajeste
B) empecilho – disenteria – litígio
C) cabeleireiro – mortadela – enchotar
D) prazerosamente – enxarcado - fertilizar
E) subterfúgios – derrepente – sugestão
33 - Identifique o item que apresenta um vocábulo que
deve ser acentuado graficamente:
A) pudico – transfuga
B) avaro – aziago
C) ciclope – condor
D) enigma – gratuito
E) ibero – ureter

34 - O vocábulo “INAPTO” é formado pelos seguintes
elementos mórficos:
A) prefixo – radical – desinência verbal
B) radical – desinência nominal
C) radical – vogal temática
D) prefixo – radical – desinência nominal
E) prefixo – radical – sufixo
35 - Das frases a seguir, identifique a que apresenta o
verbo destacado no pretérito imperfeito do modo
subjuntivo:
A) Ficaria feliz se ele fosse a minha casa.
B) Farei o trabalho se tiver tempo.
C) É justo que eles fiquem.
D) Ele falava muito durante as aulas.
E) Quando você resolveu o problema, eu já o tinha
resolvido.
36 - As formas verbais destacadas na frase “O Tejo é mais
belo que o rio que corre pela minha aldeia”, classificam-se,
respectivamente, quanto a predicação em:
A) Verbo de ligação e verbo transitivo direto.
B) Verbo intransitivo e verbo de ligação.
C) Verbo de ligação e verbo transitivo indireto.
D) Verbo intransitivo e verbo transitivo direto.
E) Verbo de ligação e verbo intransitivo.
37 - Identifique o item cujo emprego do acento indicador
de crase está incorreto:
A) Fizeram alusão à mesma pessoa.
B) O prêmio foi entregue à primeira colocada.
C) Pedro chegou à escola antes de mim.
D) Assistimos à uma partida de tênis.
E) Costumo ir à feira aos domingos.
A questão 38 refere-se a tira seguinte:

38 - Das afirmações seguintes:
I – A oração “de invadir o castelo” está preposicionada e
completa um substantivo.
II – No primeiro quadrinho, “da alergia” completa o
substantivo “causa”, que tem sentido transitivo assim
como o verbo “causar”.
III – A palavra “alergia” no primeiro quadrinho, pertence,
no contexto, a classe gramatical “adjetivo”.
A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e II.
C) Estão corretos apenas os itens I e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.

39 - A concordância nominal está correta em todas as
frases, exceto em:
A) Virtude é necessária.
B) Escolheste má hora e lugar.
C) A bebida alcoólica é proibida.
D) Bastantes pessoas compareceram à reunião.
E) A porta estava meio aberta.
40 - Identifique a figura de linguagem que ocorre na frase
“Quando o tempo está seco, os sapatos ficam tão contentes
que se põem a cantar”:
A) prosopopeia
B) anáfora
C) paronomásia
D) anacoluto
E) pleonasmo

