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PORTUGUÊS
1. “A linguagem é uma atividade humana e é
sempre
utilizada
em
situações
de
interlocução.
Pressupõe,
portanto,
a
existência de interlocutores. Por meio da
linguagem elaboramos representações a
cerca do mundo em que vivemos,
organizamos e damos formas as nossas
experiências. Nas representações que
constrói, a linguagem traz marca de aspectos
históricos, sociais e ideológicos de uma
determinada cultura.”
Maria Luiza M. Abaurre.
A partir do que afirmou Maria Abaurre a
respeito de linguagem podemos afirmar que:
a) A pintura, a música, a dança e os sistemas
gestuais são exemplos de diferentes
linguagens.
b) A linguagem é somente um conjunto de
palavras faladas ou escritas.
c) A sofisticada comunicação entre os animais
pode ser incluída como um exemplo de
linguagem
d) Um texto não verbal, por ser figurativo, não
pode ser classificado como linguagem.
e) A inexistência de interlocutores não interfere
na linguagem.
2. “A língua é um sistema de representação
constituído por palavras e por regras que as
combinam, permitindo que expressemos uma
ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo,
enfim, um enunciado de sentido completo que
estabelece comunicação.”
José de Nicola
Baseando-se no conceito de língua conclui-se
que:
a) a língua é a linguagem verbal e não verbal
b) língua é o código verbal de uma
determinada comunidade
c) a língua é desprovida de regras e é
imutável
d) língua é o uso do código não verbal
e) língua e linguagem é a mesma coisa

3. Em uma determinada escola, a lixeira da
sala dos professores se localizava entre o
bebedouro e a mesa em que era servido o
lanche. Visando a higiene e preocupada com a
contaminação da água e dos alimentos, uma
funcionária deslocou a lixeira para longe destes
e redigiu o seguinte texto informativo que foi
afixado na parede:
“Por favor, não misture LIXO com alimentos e
água.
Deixe a lixeira neste local.
Agradecemos à compreensão.”
Sabendo que a linguagem é qualquer processo
de comunicação, podemos afirmar que:
I. Da forma como essa mensagem foi escrita, a
comunidade escolar pode entender que o
objetivo da mensagem é: “não jogue
alimentos e água juntamente com o lixo”;
II. A palavra “não misture” contribui para na
interpretação errônea do interlocutor
III. O texto deixa claro que a lixeira não deve
ficar próxima do bebedouro e da mesa de
alimentos para não gerar contaminação
a) Apenas I e III estão corretas;
b) I, II e III estão corretas
c) Apenas II e III estão corretas
d) Apenas I e II estão corretas;
e) Nenhuma afirmativa está correta
4. [...] O estudo da língua tem se reduzido à
memorização de regras gramaticais aplicadas
a uma única modalidade, a língua escrita, em
uma única variante, a padrão-culta. A língua é
tratada como uma dobra sobre si mesma no
sentido de que o estudo da estrutura e da
forma é visto como suficiente e até mesmo
essencial para que, como consequência
natural e necessária, o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais, aqueles inseridos em
situações cotidianas de comunicação, quer
escolares, quer não. Obviamente, e a
experiência é testemunha disto, essa
consequência não é assim tão natural e,
menos ainda, necessária. Muito pelo
contrário,
a
“aprendizagem”
da
metalinguagem parece até distanciar o
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aprendiz das tarefas de compreensão leitora e
de produção de textos/discursos. O estudo da
gramática normativa acaba por inibir e limitar
a atividade de produção do aluno, pois este
tem sempre a impressão de não saber
escrever, como se a língua escrita fosse uma
modalidade a que somente os grandes
literatos têm acesso, longe, portanto, do uso
corrente advindo de necessidades cotidianas.
Tanto é assim que é comum ouvir, nos mais
diversos meios e nas mais diferentes
profissões – inclusive na de professor –,
profissionais afirmando categoricamente não
saber “colocar suas ideias no papel” e ter
dificuldade para ler um texto mais
especializado e mais complexo.[...]
Dra. Tânia Maris de Azevedo eMSc. Vania
Morales Rowell
A respeito do texto é correto afirmar que:
a) a compreensão das regras gramaticais é
essencial para que o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais;
b) o fato de o aluno ter dificuldade de escrever,
produzir textos não tem a ver com o estudo
enfático e praticamente exclusivo da
gramática normativa;
c) o ensino da língua portuguesa tem se
limitado à língua escrita e a variedade
padrão;
d) a aprendizagem da metalinguagem contribui
na tarefa de compreensão leitora e na
produção de textos;
e) “não saber “colocar suas ideias no papel””
tem a ver com o pouco conhecimento da
variedade padrão-culta
5. Leia o texto a seguir:
São Paulo, 04 de setembro de 2011.
Caro Sr. Editor do Jornal Folha de São Paulo,
Ref.: Enem e alunos de Minas Gerais
Compreende-se que alunos mineiros serão
prejudicados pela greve de professores.
Contudo não seria correto suspender o exame,
já que o total de inscritos na prova chega a
quase 5,4 milhões. Deve-se levar em conta que
os outros milhões de jovens se preparam o ano
todo.
O fato de os mineiros não estarem em situação
de igualdade com os outros é, sem dúvida, um

infeliz fator. Mas não é suficiente, já que os
problemas na educação não atingem um único
Estado.
Cordialmente,
F.H.S.
O texto acima possui local e data, vocativo,
assunto,
introdução
desenvolvimento
e
conclusão das ideias, saudação e assinatura.
Baseando-se nessas informações podemos
afirmar que este texto pertence ao gênero:
a) Notícia
b) Artigo de opinião
c) Carta do leitor
d) Editorial
e) Carta de reclamação e de solicitação
6. Levando em consideração a variedade
linguística é correto afirmar que:
Causo de mineirim
Sapassado, era sessetembro, taveu na
cozinha tomano uma picumel e cuzinhano um
kidicarnecumastumate pra fazer uma
macarronada cum galinhassada.
Quascaídesustoquanduvi um
baruivindedenduforno, parecenumtidiguerra. A
receita mandopômidipipocadenda galinha
prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó
da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco
quineim um lidileite. Foi um trem doidimais!
Quascaídendapia! Fiquei sem
sabêdondecovim, proncovô, oncontô.
Oiprocevêquelocura! Grazadeus ninguém
semaxucô!
(http//bacaninha.cidadeinternet.com.br/home/m
ensagens/engraçadas)
a) Na maior parte das palavras ocorreu
aglutinação o que não compromete a
compreensão do texto
b) O uso do dialeto caipira se enquadra na
linguagem padrão formal
c) De acordo com a sociolinguística, a
variedade linguística do texto referido é
considerada incorreta
d) O texto usa gíria como variedade linguística
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e) O texto enfatiza a variedade não padrão
através do dialeto mineiro que foi
intencionalmente exagerado.

III.

7. Leia a tira abaixo e assinale a alternativa
incorreta:

a) a mudança de tempo está ligada com a
variedade linguística
b) a tira não aborda a variedade linguística
c) a variação histórica é um tipo de variedade
linguística
d) a linguagem sofreu mudanças
e) a variedade histórica não interfere na
comunicação

8. Observe os textos abaixo:

I.

II.
O que é poesia?
Que é poesia?
Uma ilha
cercada
de palavras
por todos
os lados.
(Cassiano Ramos)

a) I e IIIsão metalinguísticos
b) I, II e III são intertextuais
c) I e II são metalinguísticos
d) Apenas II é metalinguística
e) I, II e III são metalinguísticos
9. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o
que não quer ver se aplica com perfeição na
análise sobre o atual estágio da mídia:
desconhecer ou tentar ignorar os incríveis
avanços tecnológicos de nossos dias, e supor
que eles não terão reflexos profundos no futuro
dos jornais é simplesmente impossível.
SIROTSKY, Jaime. Folha de S. Paulo, 5 de
dez. 1995.
A respeito da intertextualidade do texto é
correto afirmar que:
a) foi feita com um romance
b) foi feita com um poema
c) foi feita com um filme
d) foi feita com um provérbio
e) não há intertextualidade
Leia os textos abaixo para responder as
questões 10:
Texto I
Autopsicográfica
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
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Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas da roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.
Fernando Pessoa
Texto II
Por que escrevo?
O escritor é um observador.
Observa tão atentamente
Que na escrita tem que expor
Tudo o que percebe à frente.
E ainda sabe ele que ao escrever
De fugir da timidez é capaz...
Se cara a cara não consegue deixar ver
Tudo o que seu coração traz...
E, enfim, nos textos que cria
(Com gosto doce, salgado ou azedo)
Está a sua mais profunda fantasia,
Toda sua emoção, todo seu medo.
Brincar com as letras é, com magia,
Levar seu mundo à ponta do dedo.
Ana Helena Ribeiro Tavares
10. A respeito do texto II, podemos afirmar que
em relação ao texto I é:
a) uma síntese.
b) uma retextualização.
c) uma resenha.
d) um paráfrase.
e) uma intertextualidade.
PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO SUS
11.
Escuta
ética
e
adequada
das
necessidades de saúde do usuário no
momento de procura ao serviço de saúde e na
prestação de cuidados com a finalidade de
atender à demanda com resolutividade e
responsabilidade” define:

a)
b)
c)
d)
e)

Acessibilidade.
Acolhimento.
Recepção.
Adstrição.
Internação.

11. A direção do Sistema Único de Saúde
(SUS) é única, de acordo com o inciso I do art.
198 da Constituição Federal (Art. 9º lei
8080/90). Avalie se a direção do SUS é
exercida pelos seguintes órgãos:
I - No âmbito da União, pelo Ministério da
Previdência Social.
II - No âmbito dos Estados e do Distrito
Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde
ou órgão equivalente.
III - No âmbito dos Municípios, pela respectiva
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Está correto o que se afirma em:
a.
b.
c.
d.
e.

I, apenas.
II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

12.
Aos casos de improbidade administrativa
e de insubordinação grave em serviço aplicamse respectivamente as seguintes penalidades:
a.
b.
c.
d.
e.

Advertência e suspensão.
Suspensão e suspenção.
Demissão e suspensão.
Demissão e demissão
Suspensão e advertência.

13.
As Regiões de Saúde serão instituídas
pelo Estado, em articulação com os Municípios,
respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na
Comissão
Intergestores
Tripartite
CIT.
Considerando o disposto no Decreto nº 7.508,
de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde
para ser instituída deve conter, dentre outras,
ações e serviços de..........
I. Atenção terciária.
II. Urgência e emergência.
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III. Atenção psicossocial.
IV. Atenção ambulatorial especializada e
hospitalar.
Quais estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas II, III.
e) Nenhuma das opções.
14.
De acordo com o Decreto nº 7.508, de
28 de junho de 2011, analise as afirmativas
abaixo.
______________ – serviços de atendimento
inicial à saúde do usuário no SUS.
______________ – instâncias de pactuação
consensual entre os entes federativos para
definição das regras da gestão compartilhada
do SUS.
______________ – conjunto de ações e
serviços e saúde articulados em níveis de
complexidade crescente, com a finalidade de
garantir a integralidade da assistência à saúde.
Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas dos trechos
acima.
a) Portas
de
Entrada
–
Comissões
intergestores – Rede de atenção à saúde.
b) Portas de Entrada – Mapa da saúde –
Rede de atenção à saúde
c) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Portas de entrada
d) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Mapa da saúde
e) Rede de Atenção à saúde – Mapa da
saúde – Serviços Especiais de Acesso
Aberto.
15.
A saúde é direito de todos e dever do
estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
________________ às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
a)
b)
c)

Universal
Igualitário
Universal e Igualitário

d)
e)

Discriminatório
Voluntario

16.
A partir da Emenda Constitucional Nº 51,
de 14 de fevereiro DE 2006, “Os gestores
_______________do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias por meio
de processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação.
a)
b)
c)
d)
e)

Federais
Estaduais
Municipais
Regionais
Locais

17.
É vedada a participação direta ou
indireta de empresas ou de capitais
____________na assistência à saúde, salvo
através
de
doações
de
organismos
internacionais vinculados á Organização das
Nações Unidas, de entidades de cooperação
técnica e de financiamento e empréstimos.
a)
b)
c)
d)
e)

Nacionais .
Estrangeiros.
Público.
Privado.
Todas estão erradas.

18.
Constituem
princípios
básicos
e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
estabelecidos pela Constituição de 1988:
a) centralização e participação da comunidade;
b) rede regionalizada e atendimento individual;
c) atendimento integral e descentralização;
d) atendimento humanizado e cooperativo;
e) participação da comunidade e atendimento
especializado.
19.
Sobre as Ações da Redução de Danos
(PORTARIA Nº 1.028, DE 1º DE JULHO DE
2005) é INCORRETO afirmar que...
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a) Estabelecer que as ações de informação,
educação e aconselhamento tenham por
objetivo o estímulo à adoção de
comportamentos mais seguros no consumo
de produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, e nas práticas
sexuais de seus consumidores e parceiros
sexuais.
b) Em todas as ações de redução de danos, a
identidade e a liberdade da decisão do
usuário ou dependente se faz apenas
aquele que ainda responde por si.
c) Define-se que as ações de redução de
danos devem ser desenvolvidas em todos
os espaços de interesse público em que
ocorra ou possa ocorrer o consumo de
produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, ou para onde se
reportem os seus usuários.
d) A contratação de pessoal para o trabalho
com redução de danos, de que trata esta
Portaria, deve dar prioridade aos membros
da comunidade onde as ações serão
desenvolvidas, observadas, no âmbito da
Administração Pública, as normas de
acesso a cargos ou empregos públicos,
levando-se em conta principalmente o
acesso
à
população
alvo,
independentemente do nível de instrução
formal.
e) As ações de informação, educação e
aconselhamento devem, necessariamente,
ser acompanhadas da distribuição dos
insumos destinados a minimizar os riscos
decorrentes do consumo de produtos,
substâncias e drogas que causem
dependência.

21.
Indique o microrganismo que apresenta
as seguintes características no ensaio
bioquímico na cultura de urina: fermentador de
glicose positivo, oxidase negativo, indol
positivo, lisina positivo, motilidade positivo e
gás de glicose positivo.
a)
b)
c)
d)
e)

Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae

22.
A respeito das doenças causadas por
helmintos, assinale V ou F:
I. A Ascaridíase é causada pelo helminto
Ascaris
lumbricoides,
no
qual
seu
diagnóstico se dá pelo exame de fezes, onde
podem ser encontrados os ovos desse
animal.
II. A Teníase e a Cisticercose são causadas
pelo mesmo parasita, só que em fazes
distintas do parasita. O diagnóstico ocorre
através de exames cropoparasitológico, com
a observação de ovos ou proglótides.
III. A Esquistossomose é diagnosticada via
exames de fezes em coleta única.
IV.
A Ancilostomose causa sintomas como
palidez, desânimo, cansaço, dificuldade de
raciocínio e fraqueza devido à ausência de
ferro no sangue.
V. A Ancilostomose é causada apenas por
Necator americanus.
A sequência correta é:

20.
As diretrizes do Sistema Único de
Saúde inscritas no Capítulo 2, Seção 2 (da
Saúde), artigo 198 da Constituição Federal de
1988, inclui-se:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

23.
Assinale a alternativa que apresenta as
fases
farmacocinéticas
onde
ocorrem
alterações na estrutura química de um
medicamento.

d)
e)

participação da comunidade
prioridade para o atendimento hospitalar;
centralização das ações de saúde no
governo federal;
financiamento privado da saúde;
regulação do setor de saúde suplementar.

V, F, F, V, F.
V, V, F, V, F.
F, V, F, V, F.
V, V, F, V, V.
V, F, V, F, V.

a) Liberação/ dissolução/ absorção/
metabolismo.
b) Distribuição/ absorção/ eliminação/
excreção.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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c) Absorção/ distribuição/ metabolismo/
excreção.
d) Liberação/ dissolução/ metabolismo/
distribuição.
e) Distribuição/metabolismo/ liberação/
excreção.
24.

Sobre o uso do Propranolol:

I.
O Propranolol é um medicamento antihipertensivo, anti-anginoso, antiarrítmico, antiansioso e anti-tremor.
II.
O Propranolol é um medicamento de uso
tópico com efeito anti-hipertensivo, impedindo o
aumento da pressão arterial.
III.
O Propranolol causa vasoconstrição e,
por isso, é usado como anti-hipertensivo.
IV.
O Propranolol causa vasoconstrição e,
por isso, é usado como anti-hipertensivo.
V.
Assinale a alternativa correta:
a)
V, F, V, F.
b)
V, F, F, V.
c)
F, V, V, F.
d)
F, V, V, V.
e)
Todas verdadeiras.
25.
O meio de cultura seletivo para
Neisseria meningitidis, o agente causador
de meningite meningocócica é:
a)
b)
c)
d)
e)

Thayer-Martin
Ágar Listeria McBride
Brucella ágar
Ágar Listeria McBride
Ágar sangue Bordet-Gengou

26.
Assinale a alternativa que apresenta um
anti-inflamatório inibidor seletivo da COX-2:
a)
b)
c)
d)
e)

b) Evita o metabolismo hepático de primeira
passagem.
c) Reduz os efeitos sistêmicos.
d) Mantem uma liberação constante do
princípio ativo no sítio de aplicação.
e) Facilidade na penetração do princípio ativo
nos tecidos.

Nimesulida
Aspirina
Ibuprofeno
Paracetamol
Indometacina

27.
A
administração
local
de
drogasapresenta inúmeras vantagens em
relação a outras formas de administração.
Assinale a alternativa que não é uma vantagem
para esse tipo de administração:
a) Evita problemas gastrointestinais.

28.
A respeito das vias de administração de
medicamentos é INCORRETO afirmar:
a) Na via subcutânea a absorção é rápida. É
uma via muito utilizada para administração
de
medicamentos
contra
trombose
(heparina) e para diabetes (insulina).
b) A administração de medicamentos por via
oral é a mais utilizada, segura e
econômica, além de ser bastante
confortável, sem apresentação de dor, por
exemplo.
c) Os
medicamentos
sublinguais
são
absorvidos rapidamente pela mucosa
sublingual, promovendo efeito sistêmico em
curto espaço de tempo, além de se
dissolverem rapidamente, deixando pouco
resíduo na boca.
d) A via intravenosa é aquela na qual a
administração do medicamento é realizada
diretamente na corrente sanguínea por
uma veia. Por apresentar efeito mais
rápido, é a primeira opção durante
emergências.
É
recomendada
para
fármacos que não conseguem ser
absorvidos pelo intestino, sendo necessário
o uso dessa via.
e) A administração via intramuscular é
indicado para medicamentos de aplicação
única ou de efeito mais prolongado, sendo
menos eficientes que os medicamentos
administrados por via intravenosa.
29.
O ciclo da assistência farmacêutica
apresenta componentes com aspectos de
natureza técnica, científica e operativa,
integrando-os de acordo com a complexidade
do serviço, necessidades e finalidades. A etapa
que requer a interação direta do farmacêutico
com o paciente com vistas à promoção do uso
racional de medicamentos, por meio do
fornecimento adequado dos medicamentos
prescritos agregado a informações com o
objetivo de ampliar as possibilidades de adesão
ao tratamento prescrito.
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a)
b)
c)
d)
e)

Armazenamento
Aquisição
Dispensação
Distribuição
Seleção

30.

Assinale V ou F para as afirmativas:

( ) A farmacocinética refere-se às ações
farmacológicas e aos mecanismos pelos quais
os fármacos atuam (ou seja, aquilo que os
fármacos fazem ao organismo).
( ) A farmacodinâmica diz respeito aos
processos
de
absorção,
distribuição,
biotransformação e eliminação dos fármacos.
( ) A informação farmacocinética é importante
para estimar a dose apropriada do antibiótico.
A sequência correta é:
a)
V, V, F.
b)
F, F, V.
c)
V, V, V.
d)
V, F, V.
e)
F, V, F.

31.
Sobre os processos de absorção,
distribuição, biotransformação e eliminação dos
fármacos, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O processo de absorção consiste na
passagem do fármaco desde o local onde
ele é depositado até atingir a circulação
sanguínea. Pela via intravenosa, não existe
absorção dado que o fármaco é introduzido
diretamente na corrente sanguínea.
b) O processo de distribuição corresponde à
transferência reversível das moléculas do
fármaco da circulação sanguínea para os
tecidos do organismo. Os fármacos
penetram nos tecidos a diferentes
velocidades,
dependendo
da
sua
capacidade de atravessar as membranas.
c) A biotransformação dos fármacos ocorre
exclusivamente no fígado, pelo fato desse
órgão apresentar uma grande diversidade
enzimática.
d) A eliminação dos fármacos ocorre através
da via hepática, da eliminação renal ou
pelos dois órgãos em conjunto.

e) Os fármacos sofrem transformações que
alteram a sua estrutura química, permitindo
a sua eliminação.
32.
Em relação abiodisponibilidade
bioequivalência, assinale F ou V:

e

(
)
A biodisponibilidade é
um
termo
farmacodinâmico.
(
)
A biodisponibilidade é
um
termo
farmacocinético.
( ) Entende-se por equivalentes farmacêuticos
os medicamentos que contêm a mesma
substância ativa, na mesma forma farmacêutica
e só diferem na dose.
( ) A avaliação da bioequivalência é um
método indireto de avaliar a eficácia e a
segurança de qualquer medicamento contendo
a mesma substância ativa que o medicamento
original, cuja ação seja dependente da entrada
na circulação sistêmica.
A sequência correta é:
a)
V, F, V, F.
b)
F, V, V, V.
c)
V, F, V, V.
d)
F, V, F, V.
e)
V, V, F, V.
33.
Em relação a ingestão aguda de álcool
juntamente a medicamentos, é INCORRETO
afirmar que:
a) O etanol estimula a secreção ácida,
desnatura certos fármacos, retarda o
esvaziamento gástrico e facilita a
dissolução de substâncias lipossolúveis,
causando, ocasionalmente, a absorção de
substâncias que, em outras circunstâncias,
não seriam absorvidas.
b) Devido ao efeito hiperglicemiante do álcool,
ele pode aumentar o risco de hiperglicemia
grave em pacientes diabéticos, que fazem
uso de hipoglicemiantes.
c) Na presença de etanol no organismo o
metabolismo de muitas drogas como
benzodiazepínicos,
barbitúricos,
tetraciclinas,
antidepressivos,
hipoglicemiantes orais, etc. estão com o
seu metabolismo diminuído, podendo
exacerbar seus efeitos.
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d) O álcool diminui acentuadamente a
capacidade motora e alerta em pacientes
usando
anti-histamínicos,
anticonvulsivantes,
anfetaminas
e
antidepressivos.
e) A
vasodilatação
produzida
pela
nitroglicerina é aumentada pelo etanol,
podendo levar a hipotensão.

34.
Sobre os medicamentos e seus
respectivos efeitos quando administrado
concomitante a alguns alimentos, relacione as
colunas e assinale a sequência correta:
a) Amitriptilina,
anfetamina,
cloroquina,
morfínicos, teofilina
b) Ácido acetilsalicílico, aminoglicosídeos,
barbitúricos,
diuréticos,
penicilinas,
sulfonamidas
c) Carbamazepina, Fenitoína, Griseofulvina,
Nitrofurantoína

I.
( ) tem sua absorção aumentada com
dietas hiperlipídicas, pois aumenta a excreção
de sais biliares, a formação de micélios e a
solubilização.
II.
( ) podem ter sua excreção aumentada
por dietas predominante ácida ou que gerem
metabólitos ácidos (como a ameixa, carnes,
frutos do mar, pães, biscoitos, bolachas) devido
a acidificação da urina.
III.
( ) podem ter sua excreção aumentada
por dietas predominantemente alcalinas, devido
a alcalinização da urina pelos resíduos
alcalinos do alimentos.
a)
I – a / II – b/ III – c
b)
I – c / II – a/ III – b
c)
I – b / II – a/ III – c
d)
I – c / II – b/ III – a
e)
I – a/ II – c/ III – b
35.
Sobre iatrogenias, assinale a sequência
correta:
I.
As cascatas iatrogênicas desencadeiam
a partir da prescrição de um fármaco
quando este provoca efeitos indesejáveis e
antes mesmo de se analisar as causas e se
propor medidas menos intervencionistas
como ajuste de dose, um novo medicamento é
prescrito.

II.
A iatrogenia ou complicação iatrogênica,
podem ser consideradas como complicações
decorrentes de uma intervenção médica seja
ela por conduta, procedimentos ou prescrição
de medicamento induzidas por atos cirúrgicos
ou ações terapêuticas pouco prudente.
III.
Nos idosos e pacientes com patologias
combinantes podem ocorrer alterações das
funções biológicas, maior agressividade dos
medicamentos.
Entretanto,
não
haverá
alteração na farmacodinâmica, alterando
apenas a farmacocinética.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, V
V, V, F.
F, F, V.
F, V, F.
Todas verdadeiras.

36.
Constitui
a
imunoglobulina
que
apresenta a maior abundância na circulação
sanguínea. Esta característica se refere à:
a)
b)
c)
d)
e)

IgA
IgG
IgD
IgE
IgM

37.
A respeito das células do sistema imune
é INCORRETO afirmar:
a) Os linfócitos são responsáveis pelo
reconhecimento do invasor e produção da
resposta imune.
b) Os linfócitos T são produzidos na medula
óssea e os linfócitos B são produzidos no
timo.
c) Os linfócitos B reconhecem o receptor de
superfície do antígeno e transformam-se
em plasmócitos, que produzem e secretam
anticorpos que se ligam especificamente
com o antígeno.
d) Os efeitos dos linfócitos T estão
relacionados com a liberação de citocinas,
que são emissores químicos de sinais para
as células.
e) Os linfócitos T interagem com os linfócitos
B.
38.
Não podem ser diferenciados pelo
método de Gram, por possuírem ausência de

Prefeitura Municipal de Boca do Acre/AM - Edital 002/2015 – FARMACÊUTICO

9

parede celular rígida e não permitirem a fixação
do corante:
a) Pseudomonas aeruginosaeHaemophilus
influenzae
b) Mycoplasma hominis e Ureaplasma
urealyticum
c) Helicobacter pylorieStaphylococcus aureus
d) Streptococcus
pneumoniaeeLactobacillusspp.
e) Treponema pallidum e Helicobacter pylori
39.
De acordo com a Portaria 344/98, a
substância CICLOBARBITAL é uma substância
_____________________ constante da lista
_____.” Assinale a afirmativa que completa
correta e sequencialmente a afirmação anterior.
a) psicotrópica / B1
b) entorpecente / A1 / C1
c) anorexígena / B2
d) sujeita a controle especial
e) proscrita / F1
40.
Fazem parte da lista C5,referente a lista
das substâncias anabolizantes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Dedroepiandrosterona
Oximetolona
Metandriol
Metiltestosterona
Anfepramona

41.
Segundo
o
Código
de
ética
farmacêutico, estabelecido pela Resolução n.º
417/2004 do Conselho Federal de Farmácia é
vetado ao farmacêutico:
a) Exercer a profissão sem ser discriminado
por questões de religião, raça, sexo,
nacionalidade, cor, idade, condição social,
opinião política ou de qualquer outra
natureza.
b) Prestigiar iniciativas dos interesses da
categoria.
c) Exigir dos demais profissionais de saúde o
cumprimento da legislação sanitária
vigente, em especial quanto à legibilidade
da prescrição.
d ) Empenhar-se em elevar e firmar seu próprio
conceito, procurando manter a confiança
dos membros da equipe de trabalho e do
público em geral.

e) Exercer a profissão farmacêutica quando
estiver sob a sanção disciplinar de
suspensão.
42.
É o marcador tumoral utilizado
principalmente como para câncer de ovário,
sendo também útil para câncer de endométrio e
endometriose.
As características descritas
referem- se a:
a)
b)
c)
d)
e)

CA 125
DUPAN-2
CA 50
Tireoglobulina (TG)
Calcitonina

43.
Sobre as Boas Práticas de Fabricação
para Medicamentos, INCORRETO afirmar que:
a) Todos os processos de fabricação devem
ser
claramente
definidos
e
sistematicamente revisados em função da
experiência adquirida. Além disso, devem
mostrar
ser
capazes
de
fabricar
medicamentos, dentro dos padrões de
qualidade
exigidos,
atendendo
às
respectivas especificações.
b) As etapas críticas dos processos de
fabricação e quaisquer modificações
significativas devem ser sistematicamente
validadas.
c) Os registros referentes à fabricação e
distribuição,
que
possibilitam
o
rastreamento completo de um lote devem
ser arquivados de maneira organizada e de
fácil acesso.
d) É dispensável a autoinspeção e/ou
auditoria interna de qualidade quando há
observação de todos os aspectos que
garantam a qualidade do produto.
e) Devem ser tomadas medidas com relação
aos produtos com desvio de qualidade e
adotadas as providências no sentido de
prevenir reincidências.
44.
Com relação ao conjunto de diretrizes da
Política Nacional de Medicamentos (PNM),
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Dispensação e venda de medicamentos.
b) Regulação sanitária de medicamentos.
c) Garantia da segurança, eficácia e
qualidade dos medicamentos.
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d) Desenvolvimento científico e tecnológico.
e) Desenvolvimento
e
capacitação
de
recursos humanos.
45.
A respeito dos medicamentos genéricos
(Lei 9787 /1999), assinale V ou F:
I.
O genérico é um medicamento similar e
intercambiável com um produto de referência
ou inovador.
II.
O medicamento inovador é o primeiro
produto registrado e detentor da patente, sendo
normalmente indicado como medicamento
referência, exceto em casos onde não existe
disponibilidade no comércio local.
III.
Medicamentos
genéricos
devem
apresentar o mesmo fármaco, na mesma
quantidade
e
forma
farmacêutica
do
medicamento eleito como referência.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, F.
V, F, V.
V, V, V.
F, V, V.
F, V, F.

46.

Relacione as colunas:

I.
II.
III.
IV.

ESTANOZOLOL
AMINOREX
BARBITAL
CODEÍNA

a.
( ) Pertence à lista B2 referente às
substâncias
psicotrópicas
anorexígenas,
sujeitas a notificação de Receita B.
b.
( ) Pertence à lista B1, referente às
substâncias psicotrópicas, sujeitas a notificação
de Receita B.
c.
( ) Pertence à lista A2, referente a
substâncias entorpecentes de uso permitido
somente em concentrações especiais, sujeitas
a notificação de Receita A.
d.
(
) Faz parte da lista C5 referente às
substâncias anabolizantes, sujeitas a Receita
de Controle Especial em duas vias.
A sequência correta é:
a)
b)
c)

I d / II a/ III b/ IV c
I a / II c / III b / IV d
I d / II c / III b/ IV a

d)
e)

I c / II b / III a / IV d
I b / II a / III d / IV c

47.
São atribuições da farmácia hospitalar,
EXCETO:
a)
Desenvolvimento da infra-estrutura.
b)
Preparo, distribuição, dispensação e
controle de medicamentos e correlatos.
c)
Otimização da terapia medicamentosa.
d)
Desenvolvimento de pesquisas.
e)
Dispensação
e
venda
de
medicamentos.
48.
Para o fracionamento de medicamentos,
pode-se descrever as instruções para o correto
procedimento pelo profissional farmacêutico,
EXCETO:
a) O fracionamento somente será efetuado
após a apresentação da prescrição pelo
consumidor e usuário de medicamentos, na
quantidade
exata
de
unidades
farmacotécnicas prescritas, seguido da
dispensação imediata do medicamento,
sendo vedado realizá-lo previamente.
b) Este procedimento é efetuado sob a
supervisão e a responsabilidade do
profissional farmacêutico.
c) É proibido manter substâncias, produtos,
equipamentos ou utensílios na área de
fracionamento que possam violar, alterar,
adulterar ou avariar os medicamentos a
serem fracionados.
d) A embalagem primária fracionável e a
embalagem
primária
fracionada
remanescentes
devem
permanecer
acondicionadas em sua embalagem
original para fracionável.
e) O fracionamento e a dispensação podem ser
realizados em estabelecimento diferentes.
49.
De acordo com o código de Ética de
Farmácia, é dever do farmacêutico, EXCETO:
a) Informar e assessorar ao paciente sobre a
utilização correta do medicamento.
b) Não dedicar-se a nenhuma atividade que
venha trazer descrédito à profissão e
denunciar toda conduta ilegal ou anti-ética
que observar na prática profissional.
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c) Assumir, com visão social, sanitária e
política, seu papel na determinação de
padrões desejáveis do ensino e do
exercício da Farmácia.
d) Não interferir em nenhuma hipótese no
direito de decisão do usuário sobre seu
tratamento, sua própria saúde e bem-estar.
e) Guardar sigilo de fatos e informações de que
tenha conhecimento no exercício da
profissão,
excetuando-se
os
casos
amparados pela legislação vigente, cujo
dever legal exija comunicação, denúncia ou
relato a quem de direito.
50.
São exames parasitológicos de fezes,
EXCETO:
a) Método de Graham
b) Kato – Katz
c) Xenodiagnóstico
d) Rugai
e) Baermann-Moraes

RASCUNHO
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