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Emprego 

Farmacêutico 

Atenção 
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta. 

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. 

Instruções 

 

Para fazer a prova você usará: 

 este caderno de prova; 

 um cartão-resposta que contém o seu nome, 

número de inscrição e espaço para assinatura. 

 

Verifique, no caderno de prova, se: 

 faltam folhas; 

 a sequência de questões está correta; 

 há imperfeições gráficas que possam causar 

dúvidas. 

 

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 

irregularidade. 

 

Informações importantes 

 

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante 

a realização da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 

alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). 

Apenas uma delas deverá ser assinalada. 

 A interpretação das questões é parte integrante 

da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais. 

 Não destaque folhas da prova. 

 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno 

de prova completo e o cartão-resposta 

devidamente preenchido e assinado. 
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Conhecimentos Gerais      (20 questões) 

 

Leia o texto abaixo para responder às 8 (oito) 

primeiras questões imediatamente 

subsequentes. 

 

"Por 13 anos, eu só pensava em sair de 

Guantánamo" 

 

Ex-detentos da prisão militar norte-americana 

em Cuba falam sobre a vida no Uruguai após 

três meses de liberdade. Da Agência Brasil 

Por Agência Brasil — publicado 12/03/2015 

04:52 

 

Sorridente, de camisa quadriculada, 

Abdelhadi Faraj poderia se passar por turista, 

em férias no Uruguai. No computador da antiga 

casa de Montevidéu, ele mostra as fotos da 

viagem à cidade histórica de Colônia, a convite 

de um empresário local. O sírio, de 34 anos, 

aparece junto com seus companheiros em uma 

fazenda, na piscina, compartilhando um 

churrasco e sobrevoando, em um jatinho 

particular, o país que o acolheu. Nem parece 

que Abdelhadi vive em liberdade há apenas três 

meses, depois de passar um terço da vida em 

Guantánamo – a prisão militar norte-americana 

em Cuba, para onde foram levados centenas de 

suspeitos de terrorismo, depois do ataque de 11 

de setembro de 2001 às torres do World Trade 

Center, em Nova York. 

Detido em 2002, enquanto tentava 

cruzar a fronteira do Afeganistão com o 

Paquistão, ele poderia ter saído de Guantánamo 

em 2009, quando o governo americano – após 

reexaminar seu processo – determinou a 

transferência. “No entanto, permaneci outros 

cinco anos nessa prisão, desesperado ao ver 

que meu próprio país – a Síria – mergulhava em 

uma sangrenta guerra civil, tornando a minha 

repatriação impossível”, conta Abdelhadi, em 

carta de agradecimento que publicou no 

jornal El Pais, assim que desembarcou em 

Montevidéu em dezembro. “Se não fosse pelo 

Uruguai, eu ainda estaria naquele buraco negro 

em Cuba.” 

Abdelhadi é um dos seis prisioneiros de 

Guantánamo, libertados pelos Estados Unidos e 

acolhidos pelo governo uruguaio como 

refugiados. “Nem consigo acreditar que estou 

aqui”, disse, em entrevista à Agência Brasil. 

Três meses em liberdade foram o suficiente 

para que ele se atualizasse: abriu conta no 

Facebook, aprendeu a dirigir com um amigo e 

instalou no computador um programa gratuito 

para aprender espanhol. Ele quer trabalhar 

como açougueiro – profissão que exercia antes 

de ser preso. Mas a inserção na sociedade leva 

tempo – especialmente em um país estranho, 

longe da família. 

“Eu sei cortar a carne de acordo com o rito 

muçulmano, que é diferente do jeito que fazem 

aqui”, explica Abdelhadi. “E ainda não me 

recuperei do tempo que passei em 

Guantánamo: tenho dor de estômago, asma e 

me sinto cansado”, diz. 

Nesta semana e na outra, os seis ex-

prisioneiros – quatro sírios, um tunisiano e um 

palestino – serão examinados no Hospital Militar 

(o mesmo para onde foram levados assim que 

chegaram a Montevidéu). O próximo passo será 

reacomodá-los: até agora, o grupo estava sendo 

acompanhado pela central sindical uruguaia 

PIT-CNT, que emprestou um antigo casarão 

para alojá-los. Mas o espaço era pequeno e 

dois deles foram levados a um hotel, até que o 

Serviço Ecumênico para a Dignidade Humana 

(Sedhu) – uma organização dedicada a 

refugiados – assuma o caso deles e encontre 

um apartamento para cada um. 

 

BRASIL, Agência. “Por 13 anos, eu só pensava 

em sair de Guantánamo”. Disponível em: < 

http://www.cartacapital.com.br/internacional/durante-

http://www.cartacapital.com.br/autores/Agencia-Brasil
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13-anos-eu-so-pensava-em-sair-de-guantanamo-

6841.html>. Acesso em: 23 mar. 2015. 

 

1- O texto refere-se:  

A. a uma prisão cubana destinada a abrigar 

prisioneiros militares. 

B. a uma prisão para sírios situada em 

Cuba. 

C. a uma prisão para sírios situada nos 

Estados Unidos. 

D. a uma prisão estadunidense localizada 

em Cuba. 

E. a uma prisão estadunidense para abrigar 

cubanos que cometeram crimes de 

guerra. 

 

2- “O sírio, de 34 anos, aparece junto com 

seus companheiros em uma fazenda, na 

piscina, compartilhando um churrasco e 

sobrevoando, em um jatinho particular, o 

país que o acolheu”. Levando em 

consideração a totalidade do texto e a 

história específica de Abdelhadi Faraj, é 

possível identificar que o fragmento textual 

citado nesta questão estabelece contraste 

entre campos semânticos representados 

pelos pares de palavras abaixo, exceto:  

A. “fartura” e “restrição”. 

B. “exuberância” e “privação”. 

C. “perspectiva” e “limitação”. 

D. “socialização” e “isolamento”. 

E. “repatriação” e “exílio”. 

 

3- Qual dos fragmentos textuais abaixo 

caracteriza, de forma mais explícita e 

específica, o processo de (re)socialização 

que Abdelhadi Faraj está vivenciando? 

A. “...abriu conta no Facebook, aprendeu a 

dirigir com um amigo e instalou no 

computador um programa gratuito para 

aprender espanhol.” 

B. “Eu sei cortar a carne de acordo com o 

rito muçulmano, que é diferente do jeito 

que fazem aqui...” 

C. “No entanto, permaneci outros cinco 

anos nessa prisão, desesperado ao ver 

que meu próprio país – a Síria – 

mergulhava em uma sangrenta guerra 

civil, tornando a minha repatriação 

impossível...” 

D. “O próximo passo será reacomodá-los: 

até agora, o grupo estava sendo 

acompanhado pela central sindical 

uruguaia PIT-CNT, que emprestou um 

antigo casarão para alojá-los.” 

E. “Detido em 2002, enquanto tentava 

cruzar a fronteira do Afeganistão com o 

Paquistão, ele poderia ter saído de 

Guantánamo em 2009, quando o 

governo americano – após reexaminar 

seu processo – determinou a 

transferência.” 

 

4- “Detido em 2002, enquanto tentava cruzar a 

fronteira do Afeganistão com o Paquistão, 

ele poderia ter saído de Guantánamo em 

2009, quando o governo americano – após 

reexaminar seu processo – determinou a 

transferência.” Considerando o valor 

original da conjunção empregada, neste 

período composto, qual é a classificação da 

oração “enquanto tentava cruzar a fronteira 

do Afeganistão com o Paquistão”? 

A. Oração subordinada adverbial causal. 

B. Oração subordinada adverbial temporal. 

C. Oração coordenada sindética causal. 

D. Oração coordenada sindética temporal. 

E. Oração coordenada sindética explicativa. 

 

5- Por qual razão a palavra “meses”, em “Nem 

parece que Abdelhadi vive em liberdade há 

apenas três meses”, aparece grafada no 

texto sem acento circunflexo? 

A. Porque ela foi grafada incorretamente. 

Uma vez que deriva da palavra “mês”, a 

qual possui acento circunflexo, deveria 

ter sido igualmente acentuada. 

B. Porque, no trecho em questão, a palavra 

“meses” é uma monossílaba átona. 

Sendo assim, difere-se de “mês”, que é 

uma monossílaba tônica. As 

monossílabas átonas não são 

acentuadas. 

C. Porque “meses”, diferentemente de 

“mês”, não é uma monossílaba tônica, 



Estado de Santa Catarina – Prefeitura Municipal de Treviso 

Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE  Página 5 de 14 
 

mas sim uma paroxítona terminada em 

“es"; a qual, portanto, não deve ser 

acentuada. 

D. Porque “meses” é uma oxítona 

terminada em “ES" e, como tal, não deve 

ser acentuada. 

E. Porque a palavra “meses” foi grafada 

incorretamente. Por ser uma paroxítona 

terminada em “es”, deveria ter sido 

acentuada. 

 

6- “Se não fosse pelo Uruguai, eu ainda 

estaria naquele buraco negro em Cuba.” 

Considerando o valor original da conjunção 

empregada, a oração “se não fosse pelo 

Uruguai” transmite ideia de:  

A. causa. 

B. consequência. 

C. concessão. 

D. condição. 

E. agradecimento. 

 

7- O texto apresenta algumas palavras ou 

sintagmas que, por oposição, remetem à 

condição de prisioneiro à qual Abdelhadi 

Faraj estava, até então, submetido. É o que 

ocorre, por exemplo, com a palavra “turista” 

logo no primeiro parágrafo. Que outra 

palavra ou sintagma é empregado com o 

mesmo propósito? 

A. “buraco negro em Cuba” 

B. “um dos seis prisioneiros de 

Guantánamo” 

C. “camisa quadriculada” 

D. “um terço da vida” 

E. “açougueiro” 

 

8- Para que foram utilizados os travessões em 

“até que o Serviço Ecumênico para a 

Dignidade Humana (Sedhu) – uma 

organização dedicada a refugiados – 

assuma o caso deles e encontre um 

apartamento para cada um”? 

A. Para demarcar a oração subordinada 

adjetiva explicativa. 

B. Para demarcar a oração subordinada 

adjetiva restritiva. 

C. Para introduzir a fala de Abdelhadi Faraj. 

D. Para marcar o vocativo. 

E. Para marcar o aposto. 

 

9- Assinale a alternativa em cuja oração não 

se respeita a regência culta do verbo ou 

nome nela empregado. 

A. No Brasil, não se obedece às leis de 

trânsito. 

B. Ninguém respondeu à pergunta do 

investigador. 

C. A enfermeira assistiu o doente 

carinhosamente. 

D. Nós assistimos ao filme daquele diretor 

espanhol. 

E. Eu aspiro à vaga de servidor público no 

município de Treviso. 

 

10- Levando em conta a modalidade culta da 

língua portuguesa, nos pares abaixo, 

assinale a alternativa cujo termo ou 

sintagma em destaque não foi corretamente 

substituído pelo pronome oblíquo 

igualmente destacado. 

A. Fiz o bolo para a festa. Fi-lo para a 

festa. 

B. Restaram apenas as tarefas mais 

trabalhosas para nós. Restaram-nos 

apenas as tarefas mais trabalhosas. 

C. Convocaram aquele jovem rapaz para 

ser mesário. Convocaram-lhe para ser 

mesário. 

D. Aquele garotinho obedece à mãe dele 

disciplinadamente. Aquele garotinho 

obedece-lhe disciplinadamente. 

E. Joana namora Pedro há quatro anos. 

Joana o namora há quatro anos. 

 

11- Das orações abaixo, assinale a única 

oração cujo verbo se relaciona com seu 

complemento através de preposição, ou 

seja, cujo verbo é transitivo indireto. 

A. O senhor Jacinto comprou a tela que 

estavam leiloando. 

B. A bailarina obedeceu à chamada para 

dar início ao espetáculo. 

C. Prefiro estudar à noite. 

D. João estava estudando na biblioteca 

ontem à noite. 
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E. A comissão de vereadores chegou 

ontem à capital federal. 

 

12- Assinale a única alternativa em que há um 

adjetivo posposto referindo-se 

simultaneamente a dois substantivos de 

gêneros diferentes que o antecedem. 

A. Compraram péssima roupa e par de 

sapatos naquela loja. 

B. Houve má compreensão e reação da tua 

parte. 

C. Minha esposa não gostou daquela 

poltrona e sofá estofado. 

D. Compramos licor e azeite espanhóis. 

E. José encomendou vinho e azeitonas 

portugueses. 

 

13- Assinale a única alternativa cuja oração não 

contém palavra grafada em desacordo com 

o Novo Acordo Ortográfico da Língua 

portuguesa. 

A. Os condôminos estiveram reunidos em 

assembléia. 

B. Aquele trabalhador moi cana todos os 

dias. 

C. A jibóia passou por entre as pernas do 

caçador. 

D. A gestante foi encaminhada ao hospital 

com forte enjoo. 

E. Vocês não vêem que estamos em tempo 

de intolerância e preconceito político? 

 

14- Assinale a única alternativa em que, na 

segunda oração do par, o verbo foi 

pluralizado em conformidade com a 

modalidade culta da língua portuguesa. 

 

A. Ele vem ao Brasil na próxima semana. 

Eles veem ao Brasil na próxima semana. 

B. Ele vê muitas injustiças sociais na 

América Latina. Eles vêm muitas 

injustiças sociais na América Latina. 

C. Ele sempre põem a carteira sobre sua 

mesa de trabalho. Eles sempre põe a 

carteira sobre sua mesa de trabalho. 

D. Este relatório contêm muitas páginas. 

Estes relatórios contém muitas páginas. 

E. A doença psíquica provém de uma 

atividade mental muito tumultuada. As 

doenças psíquicas provêm de uma 

atividade mental muito tumultuada. 

 

15- Considerando as prescrições gramaticais 

quanto ao uso dos verbos e à concordância 

verbal, assinale a única alternativa em cuja 

oração o verbo foi indevidamente 

empregado. 

A. Não fazia muitos dias em que nós 

havíamos nos encontrado. 

B. Não havia livros suficientes para que o 

grupo de acadêmicos estudasse. 

C. Se não estou enganado, fazem mais de 

três anos que não a vejo. 

D. Visitou ontem o Cristo Redentor o grupo 

de vinte estudantes estrangeiros recém-

chegado ao Brasil. 

E. Os dois músicos são os que compõem a 

maior parte das canções da banda. 

 

16- Dos pares de palavras abaixo, assinale 

aquele em que ambas as palavras 

passaram pelo mesmo processo de 

formação. 

A. ilegal; ilegalmente. 

B. desordem; desespero. 

C. tributação; mansão. 

D. longitudinal; independentemente. 

E. inadequadamente; desmaterialização. 

Leia o texto abaixo para responder às 3 

(três) questões imediatamente 

subsequentes. 

 

Pedagogia da autonomia 

Primeiras palavras 

 

Na verdade, seria incompreensível se a 

consciência de minha presença no mundo não 

significasse já a impossibilidade de minha 

ausência na construção da própria presença. 

Como presença consciente no mundo não 

posso escapar à responsabilidade ética no meu 

mover-me no mundo. Se sou puro produto da 

determinação genética ou cultural ou de classe, 

sou irresponsável pelo que faço no mover-me 

no mundo e se careço de responsabilidade não 
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posso falar em ética. Isto não significa negar os 

condicionamentos genéticos, culturais, sociais a 

que estamos submetidos. Significa reconhecer 

que somos seres condicionados, mas não 

determinados. Reconhecer que a História é 

tempo de possibilidade e não de determinismo, 

que o futuro, permita-se-me reiterar, é 

problemático e não inexorável.  

Devo enfatizar também que este é um 

livro esperançoso, um livro otimista, mas não 

ingenuamente construído de otimismo falso e de 

esperança vã. As pessoas, porém, inclusive de 

esquerda, para quem o futuro perdeu sua 

problematicidade - o futuro é um dado dado - 

dirão que ele é mais um devaneio de sonhador 

inveterado.  

Não tenho raiva de quem assim pensa. Lamento 

apenas sua posição: a de quem perdeu seu 

endereço na História.  

A ideologia fatalista, imobilizante, que 

anima o discurso neoliberal anda solta no 

mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste 

em convencer-nos de que nada podemos contra 

a realidade social que, de história e cultural, 

passa a ser ou a virar "quase natural". Frases 

como "a realidade é assim mesmo, que 

podemos fazer?" ou "o desemprego no mundo é 

uma fatalidade do fim do século" expressam 

bem o fatalismo desta ideologia e sua 

indiscutível vontade imobilizadora. Do ponto de 

vista de tal ideologia, só há uma saída para a 

prática educativa: adaptar o educando a esta 

realidade que não pode ser mudada. O de que 

se precisa, por isso mesmo, é o treino técnico 

indispensável à adaptação do educando, à sua 

sobrevivência. O livro com que volto aos leitores 

é um decisivo não a esta ideologia que nos 

nega e amesquinha como gente.  

De uma coisa, qualquer texto necessita: 

que o leitor ou leitora a ele se entregue de forma 

crítica, crescentemente curiosa. É isto o que 

este texto espera de você, que acabou de ler 

estas "Primeiras Palavras". 

 

(FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 

Brasil: Sabotagem, 2002. 92p.) 

 

17- Assinale a única alternativa coerente com o 

conteúdo do texto. 

A. Para o autor, o comportamento humano 

é incondicional e exclusivamente 

determinado por sua herança genética.  

B. Para o autor, são os condicionamentos 

genéticos, culturais, sociais a que o ser 

humano está submetido os três únicos 

fatores que determinarão sua forma de 

pensar e interagir no mundo. 

C. Para o autor, embora os fatores 

genéticos, culturais e sociais tenham 

peso na forma como o ser humano 

enxerga o mundo e se comporta nele; o 

ser humano, capaz de reconhecer-se 

como tal e de analisar a história, é capaz 

de construir ou reconstruir a sua 

presença no mundo e, por conseguinte, 

de modificar a si mesmo e ao mundo em 

que está inserido. 

D. Paulo Freire concorda com o discurso 

neoliberal de que a realidade social em 

que estamos inseridos é, na verdade, 

uma realidade “quase natural”. 

E. Para Paulo Freire, o pensamento 

neoliberal coloca o educando diante de 

uma situação inconformista com a 

realidade, pois este é levado a crer que 

os fatores genéticos, culturais e sociais a 

que está submetido irão determinar a 

sua consciência e a sua condição no 

mundo de forma invariável. 

 

18- É possível inferir que, em relação à 

realidade social humana, o autor assume 

uma postura:  

A. indiferente. 

B. apática. 

C. criticamente otimista. 

D. ingenuamente otimista. 

E. revoltada e pessimista. 

 

19- Em outro trecho do texto, o autor emprega 

outra conjunção ou locução conjuntiva com 

o mesmo valor semântico da conjunção 

“mas” empregada na seguinte passagem: 

“Significa reconhecer que somos seres 

condicionados, mas não determinados.” 

Qual é essa outra conjunção? 

A. “que” 
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B. “porém" 

C. “e” 

D. “por conseguinte” 

E. “por isso” 

 

20- Assinale a única alternativa em cuja oração 

o “porquê” (ou variação) foi empregado em 

desacordo com a prescrição gramatical. 

A. O candidato chegou com atraso, porque 

um dos pneus de seu carro furou no 

caminho. 

B. O acusado não soube explicar porque 

seu telefone celular foi encontrado no 

automóvel da vítima. 

C. Ninguém soube explicar o porquê do 

acidente. 

D. A senhora Eliza não compareceu à 

reunião de ontem, por quê? 

E. A senhora Eliza não explicou por que    

não compareceu à reunião ordinária da 

empresa. 
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Conhecimentos Específicos     (20 questões) 

21- Em 21 de fevereiro de 2014, o conselho 

Federal de Farmácia (CFF) publicou a 

Resolução n°596 que dispõe sobre o código 

de ética Farmacêutica, o Código de 

Processo Ético e estabelece as infrações e 

as regras de aplicação das sanções 

disciplinares. Segundo o Art. 11 dessa 

Resolução são direitos do farmacêutico: 

I - interagir com o profissional prescritor, 

quando necessário, para garantir a 

segurança e a eficácia da terapêutica, 

observando o uso racional de 

medicamentos; 

II - exigir dos profissionais da saúde o 

cumprimento da legislação sanitária 

vigente, em especial quanto à 

legibilidade da prescrição; 

III - recusar-se a exercer a profissão em 

instituição pública ou privada sem 

condições dignas de trabalho ou que 

possam prejudicar o usuário, com direito 

a representação às autoridades 

sanitárias e profissionais; 

IV - exercer sua profissão sempre sob 

supervisão de um profissional de saúde 

mais experiente, não sendo obrigado a 

prestar serviços que contrariem os 

ditames da legislação vigente; 

V - decidir, justificadamente, sobre o 

aviamento ou não de qualquer prescrição, 

bem como fornecer as informações 

solicitadas pelo usuário. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A. Todas as alternativas estão corretas 

B. Apenas a alternativa I está incorreta 

C. Apenas a alterativa IV está incorreta 

D. Apenas a alternativa V está incorreta 

E. Nenhuma das alternativas está correta 

 

22- Em seu Art. 15, a Resolução n°596 de 21 

de fevereiro de 2014 do CFF descreve 

proibições aos profissionais farmacêuticos 

quando atuando no serviço público, sendo 

eles: 

I - utilizar-se do serviço, emprego ou 

cargo para executar trabalhos de 

empresa privada de sua propriedade ou 

de outrem, como forma de obter 

vantagens pessoais; 

II - cobrar ou receber remuneração do 

usuário do serviço; 

III - reduzir, irregularmente, quando em 

função de chefia ou coordenação, a 

remuneração devida a outro 

farmacêutico. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A. Todas as alternativas estão corretas 

B. Apenas a alternativa I está correta 

C. Apenas a alternativa II está correta 

D. Apenas a alternativa III está correta 

E. Nenhuma das alternativas está correta 

 

23- A Política Nacional de Medicamentos 

(PNM), publicada na Portaria GM/MS n. 

3916, em 1998, estabeleceu diretrizes e 

prioridades que resultaram em importantes 

avanços na regulamentação sanitária, no 

gerenciamento de medicamentos e na 

organização e gestão da Assistência 

Farmacêutica no SUS. Das alternativas 

abaixo, qual não corresponde as diretrizes 

da PNM para alcançar seus objetivos? 

A. Adoção da Relação de Medicamentos 

Essenciais; 

B. Promoção do uso racional de 

medicamentos; 

C. Garantia da segurança, eficácia e 

qualidade dos medicamentos; 

D. Controle sanitário de alimentos; 

E. Desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

24- No financiamento da Assistência 

Farmacêutica, os recursos federais são 

repassados na forma de blocos de 

financiamento que são constituídos por 

componentes: 

I - Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica: destina-se à aquisição de 
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medicamentos e insumos no âmbito da 

Atenção Primária em saúde e àqueles 

relacionados a agravos e programas de 

saúde específicos, inseridos na rede de 

cuidados deste nível de atenção; 

II - Componente Estratégico da 

Assistência Farmacêutica: financiamento 

para o custeio dos medicamentos 

destinados ao tratamento de patologias 

que, por sua natureza, possuem 

abordagem terapêutica estabelecida; 

III – Componente Suplementar da 

Assistência Farmacêutica: busca 

financiamento para a aquisição de 

medicamentos que não estão 

disponíveis na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) 

IV - Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica: tem como 

principal característica a busca da 

garantia da integralidade do tratamento 

medicamentoso, em nível ambulatorial, 

de agravos cujas abordagens 

terapêuticas estão estabelecidas em 

Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT), publicados pelo 

Ministério da Saúde.   

Assinale a alternativa CORRETA: 

A. Todas as alternativas acima estão 

corretas 

B. Apenas as alternativas I e II estão 

corretas 

C. Apenas a alternativa III está incorreta 

D. Apenas as alternativas I e IV estão 

corretas. 

E. Nenhuma das alternativas acima está 

correta 

 

25- Dentre as atividades que fazem parte do 

ciclo da Assistência Farmacêutica, podem 

ser citados os itens abaixo, EXCETO: 

A. Seleção de medicamentos; 

B. Aquisição de medicamentos; 

C. Transporte, armazenamento e 

distribuição de medicamentos; 

D. Dispensação de medicamentos; 

E. Administração do medicamento ao 

paciente. 

 

26- No decorrer da década passada, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

solicitou a retirada de alguns medicamentos 

Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs) 

do mercado, pois estavam apresentando 

problemas nos testes clínicos tipo IV, tais 

como hepáticos e cardíacos, após uso 

crônico. O texto acima refere-se a 

medicamentos de qual classe de AINEs? 

A. Coxibes; 

B. Salicilatos; 

C. Fenamatos; 

D. Oxicans; 

E. Derivados da 5-pirazolona 

 

27- São exemplos de adjuvantes utilizados na 

formulação de formas farmacêuticas, 

EXCETO: 

A. Fármacos; 

B. Conservantes; 

C. Estabilizantes; 

D. Desagregantes; 

E. Aglutinantes. 

 

28- É um exemplo de forma farmacêutica 

sólida: 

A. Xarope; 

B. Granulado; 

C. Supositório; 

D. Gel; 

E. Suspensão. 

 

29- Na produção de emulsões é comum a 

utilização de tensoativos, pois pode ser 

considerada principal função desses nas 

emulsões: 

A. Dissolução de partículas; 

B. Redução da tensão superficial 

líquido/líquido e/ou líquido/sólido; 

C. Retém substâncias voláteis; 

D. Melhoram as propriedades de fluxo; 

E. Melhoram os caracteres organolépticos. 

 

30- Após a fabricação de formas farmacêuticas 

sólidas é necessário realizar testes que 

certifiquem a qualidade do produto final. 

Dentre os processos que podem ser 
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realizados no controle da qualidade de 

comprimidos pode-se realizar a verificação 

dos itens abaixo, EXCETO: 

A. Friabilidade; 

B. Dureza; 

C. Uniformidade de peso; 

D. Desintegração; 

E. Tamanho de partícula. 

 

31- Antecipadamente à fabricação de um 

medicamento muitas vezes é necessário 

realizar a identificação do fármaco que será 

utilizado. Buscando a identificação de 

compostos químicos pode-se realizar: 

I – Análises cromatográficas; 

II – Reações químicas; 

III – Verificação de algumas 

propriedades físico-químicas; 

IV – Análises espectrofotométricas. 

Assinale a alternativa CORRETA 

A. Todas as alternativas estão corretas; 

B. Apenas as alternativas I, II e IV estão 

corretas; 

C. Apenas a alternativa IV está incorreta; 

D. Apenas as alternativas I e III estão 

incorretas; 

E. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

32- A absorção, a distribuição, o metabolismo e 

a excreção de um fármaco envolvem sua 

passagem através de membranas 

celulares. Alguns fármacos atravessam as 

membranas mais facilmente que outros 

devido algumas características desses 

fármacos. Dentre as características 

descritas abaixo, assinale a alternativa 

CORRETA: 

A. Quanto maior o tamanho da molécula do 

fármaco mais facilmente ele atravessará 

as membranas;  

B. Fármacos ionizados tem maior facilidade 

de atravessar as membranas; 

C. Os fármacos mais lipossolúveis 

geralmente atravessam as membranas 

mais facilmente que os hidrossolúveis; 

D. Todos os fármacos presentes no 

mercado necessitam de um 

transportador para atravessar as 

membranas; 

E. Nenhuma das alternativas anteriores 

está correta. 

 

33- Com relação à biodisponibilidade é 

INCORRETO afirmar: 

A. É um termo que pode ser utilizado para 

indicar a extensão em que a fração de 

uma dose de um fármaco alcança o seu 

local de ação; 

B. É um termo que pode ser utilizado para 

indicar a extensão em que a fração de 

uma dose de um fármaco alcança um 

líquido biológico a partir do qual o 

fármaco tem acesso ao seu local de 

ação; 

C. A biodisponibilidade de um fármaco 

administrado intravenosamente 

geralmente é mais demorada que na 

administração oral; 

D. Um dos fatores que influenciam na 

biodisponibilidade de fármacos 

administrados por via oral é a 

metabolização hepática; 

E. Nenhuma das alternativas acima está 

correta. 

 

34- A administração de fármacos é possível de 

ser realizada por diferentes vias. Dentre as 

vias mais usuais existem algumas 

limitações e precauções das quais NÃO É 

CORRETO: 

A. Na via intravenosa (i.v.) existe um 

aumento aos riscos de efeitos adversos; 

B. Não é apropriado administrar soluções 

oleosas ou substâncias insolúveis i.v.; 

C. A via subcutânea é apropriada para 

grandes volumes; 

D. Na via oral (v.o.) é necessária a 

cooperação do paciente; 

E. A disponibilidade de fármacos 

administrados v.o. é potencialmente 

errática e incompleta. 

 

35- Em farmacocinética são utilizadas algumas 

nomenclaturas específicas. Assinale abaixo 
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a alternativa CORRETA com relação às 

nomenclaturas descritas. 

A. Volume de distribuição: relaciona a 

quantidade de fármaco no corpo com a 

concentração de fármaco no sangue ou 

plasma, dependendo do líquido dosado. 

B. Meia-vida: A meia vida é o tempo 

necessário para as concentrações 

plasmáticas ou a quantidade de fármaco 

no corpo serem reduzidas em 50%. 

C. Estado de equilíbrio: é quando a 

eliminação do fármaco será igual à taxa 

de disponibilidade. 

D. Biodisponibilidade: é a fração da dose 

administrada que é absorvida, escapa de 

qualquer eliminação de primeira 

passagem e alcança a circulação 

sistêmica ou local de ação. 

E. Todas as alternativas estão corretas 

 

36- Todo profissional da saúde sabe que a 

administração concomitante de 

medicamentos com outras substâncias 

químicas podem interferir na eficácia e 

segurança desse medicamento. Sendo 

assim, é descrito na literatura interações 

que ocorrem entre medicamentos ou entre 

medicamentos e outras substâncias 

químicas, tais como as descritas abaixo, 

EXCETO: 

A. Sedativos do tipo benzodiazepínicos 

com álcool. 

B. Hipolipemintes do tipo estatinas com 

hipolipemiantes do tipo fibratos. 

C. Antibióticos do tipo sulfonamida com 

anticoncepcional oral estrogênico. 

D. Antibióticos do tipo sulfonamida com o 

anestésico isoflurano. 

E. Antibióticos do tipo sulfonamida com o 

antirretroviral zidovudina. 

 

37- Qual o mecanismo da ação ansiolítica dos 

medicamentos benzodiazepínicos? 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A. Atuam ativando os canais de potássio. 

B. Atuam através da ativação dos 

receptores GABAA ligados aos canais de 

cloro. 

C. Atuam através da ligação aos receptores 

GABAB acoplados às proteínas G 

D. Atuam ativando os receptores NMDA 

glutamatérgicos. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores 

está correta. 

 

38- Os anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs) estão entre os medicamentos mais 

utilizados pela população. Alguns desses 

medicamentos são utilizados não apenas 

por sua ação anti-inflamatória, mas também 

analgésica e antipirética. Qual das 

alternativas abaixo descreve 

CORRETAMENTE parte do mecanismo da 

ação anti-inflamatória dos AINEs? 

A. Agem ativando receptores que 

favorecerão a produção de substâncias 

pró-inflamatórias. 

B. Agem impedindo a produção de 

anticorpos específicos da inflamação. 

C. Agem através da ligação aos receptores 

de dor, impedindo a inflamação. 

D. Agem inibindo certas enzimas que 

reduzirão a produção de prostaglandinas 

endógenas. 

E. Agem inibindo certas enzimas que 

aumentarão a produção de 

prostaglandinas endógenas. 

 

39- Clarisse é uma jovem senhora de 60 anos, 

asmática. Todos os meses frequenta o 

posto de saúde em que você trabalha para 

buscar seu medicamento. Recentemente, 

Clarisse foi diagnosticada com problemas 

cardíacos e o médico receitou a ela 

propranolol. A utilização de propranolol por 

Clarisse não é segura. Por quê? 

A. Porque o propranolol bloqueia tanto em 

receptores β1 localizados principalmente 

no coração e vasos sanguíneos quanto 

os β2 localizados principalmente nos 

pulmões e útero. 

B. Porque o propranolol bloqueia tanto em 

receptores β2 localizados principalmente 

no coração e vasos sanguíneos quanto 

os β1 localizados principalmente nos 

pulmões e útero. 
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C. Porque o propranolol ativa tanto em 

receptores β1 localizados principalmente 

no coração e vasos sanguíneos quanto 

os β2 localizados principalmente nos 

pulmões e útero. 

D. Porque o propranolol ativa tanto em 

receptores β2 localizados principalmente 

no coração e vasos sanguíneos quanto 

os β1 localizados principalmente nos 

pulmões e útero. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores 

está correta. 

 

40- Com relação à Farmacovigilância e a Rede 

Sentinela, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A. A Farmacovigilância é o trabalho de 

acompanhamento do desempenho dos 

medicamentos que estão em fase II de 

estudos clínicos. 

B. As suas ações são realizadas de forma 

compartilhada pelas vigilâncias 

sanitárias dos estados, municípios e pela 

ANVISA. 

C. A Rede Sentinela identifica, em produtos 

sob vigilância, problemas que 

comprometam a qualidade e a 

segurança do seu uso. 

D. Ao identificar problemas que 

comprometam a qualidade e a 

segurança de um medicamento, a rede 

sentinela envia às autoridades sanitárias 

os relatos desses problemas sob a forma 

de notificação. 

E. No âmbito da Farmacovigilância, os 

hospitais sentinelas representam uma 

estratégia adicional para integrar a 

monitoração de medicamentos à prática 

clínica.           
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