CARGO: FARMACÊUTICO
INSTRUÇÕES:
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:






Corresponde a sua opção de cargo.
Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:




Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].

ATENÇÃO:







Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à
questão.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas.
Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

QUESTÕES - LÍNGUA PORTUGUESA (1 – 12)
02 PONTOS
TEXTO I
Coração numeroso
Foi no Rio.
Eu passava na Avenida quase meia-noite.
Bicos de seio batiam nos bicos de luz estrelas
inumeráveis.
Havia a promessa do mar
e bondes tilintavam,
abafando o calor
que soprava no vento
e o vento vinha de Minas.
Meus paralíticos sonhos desgosto de viver
(a vida para mim é vontade de morrer)
faziam de mim homem-realejo imperturbavelmente
na Galeria Cruzeiro quente quente
e como não conhecia ninguém a não ser o doce vento
mineiro,
nenhuma vontade de beber, eu disse: Acabemos com
isso.
Mas tremia na cidade uma fascinação casas
compridas
autos abertos correndo caminho do mar
voluptuosidade errante do calor
mil presentes da vida aos homens indiferentes,
que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram.
O mar batia em meu peito, já não batia no cais.
A rua acabou, quede as árvores? a cidade sou eu
a cidade sou eu
sou eu a cidade
meu amor.
Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma
Poesia.
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01. O título do poema se justifica, pois:
a) o eu lírico, conquanto demonstre uma inadaptação
ao espaço urbano carioca em princípio, valorizando
apenas o espaço mineiro, passa a valorizar ambos.
b) não há, segundo o que se constata no poema lido,
espaço no coração do eu lírico para ambos os lugares,
já que ele se apresenta muito arraigado a Minas.
c) antecipa, de certa forma, o conteúdo do poema, já
que não há valorização de ambos os espaços tratados
pelo eu lírico.
d) há espaço no coração do eu lírico para a família, os
costumes e os amigos de Minas e do Rio de Janeiro.

e) trata-se de uma metáfora para expressar que o eu
lírico conquistou vários amores ao longo da vida.
02. A partir de determinado ponto do poema, percebese uma mudança de postura do eu lírico em relação ao
Rio de Janeiro. Assinale a opção cujo verso retirado do
poema demarca o início dessa mudança:
a) “Eu passava na Avenida quase meia-noite.”
b) “Mas tremia na cidade uma fascinação casas
compridas”
c) “que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram”
d) “O mar batia em meu peito, já não batia no cais”
e) “a cidade sou eu”
03. Podem-se perceber, ao lado do aspecto lírico do
poema, características de uma determinada tipologia
textual; assim, sobressai a tipologia corretamente
apontada na alternativa:
a) expositiva
b) descritiva
c) argumentativa
d) narrativa
e) injuntiva
04. O verso “Bicos de seio batiam nos bicos de luz
estrelas inumeráveis.” apresenta uma imagem
carregada de linguagem figurada; assim, o recurso
estilístico que sobressai em tal verso aparece na
opção:
a) metonímia
b) símile
c) antítese
d) ironia
e) metáfora
05. Constata-se no verso “autos abertos correndo
caminho do mar” o emprego de um recurso
denominado elipse. Esse uso contribui para reforçar
determinado efeito de sentido do verso; tal efeito está
melhor apresentado na alternativa:
a) reforçar a ideia de velocidade impressa pelos
veículos.
b) reforçar o sentimento de inadaptação do eu lírico
em relação ao Rio.
c) reforçar o sentimento de nostalgia por Minas.
d) reforçar a paixão despertada no eu lírico pelo Rio
em detrimento de Minas.
e) reforçar a ideia de obstáculo interposto ao eu lírico
para chegar ao mar.
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06. O conectivo que introduz o verso “que meu
coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram.” assume, no contexto, um valor semântico
de:
a) explicação
b) concessão
c) causa
d) consequência
e) condição
07. O poema de Drummond não apresenta uma
pontuação que respeite as normas gramaticais; sendo
assim, para tornar passagens do texto adequadas
gramaticalmente, está correto o que se afirma em
todas as opções abaixo, EXCETO:

08. Os vocábulos retirados do texto “inumeráveis”,
“imperturbavelmente”, “indiferentes” e “inúteis”
apresentam prefixo com o mesmo valor semântico. O
mesmo ocorre na alternativa:
a) anarquia
b) penumbra
c) abdicar
d) exonerar
e) anagrama
09. Constata-se no vocábulo “voluptuosidade” um
encontro consonantal. O mesmo ocorre em:
a) exsudar
b) sintaxe
c) impudico
d) tóxico
e) ambulante

a) deve ser acrescentada uma vírgula depois do
substantivo “mar” na passagem “Havia a promessa do
mar / e bondes tilintavam, (...)”.
10. Em relação aos elementos de comunicação, podeb) uma vírgula deve ser inserida antes da 2ª ocorrência
se afirmar que o poema drummondiano está centrado:
do vocábulo “quente” na sequência presente no verso
“na Galeria Cruzeiro quente quente”.
a) no receptor, pois há clara presença de interpelação.
c) antes do vocábulo “que” em “abafando o calor / que
b) no emissor, pois sobressaem marcas de
soprava no vento” deve ser inserida uma vírgula.
expressividade no texto.
d) depois do conectivo “e” no excerto “e como não
c) no contexto, pois destaca-se a intenção de transmitir
conhecia ninguém a não ser o doce vento mineiro,”
uma informação aos leitores.
deve ser incluída uma vírgula.
d) no canal, pois fica patente a intenção de manter o
e) na 3ª estrofe, devem ser acrescentadas quatro
canal de comunicação.
vírgulas para separarem a sequência de elementos em
e) no código, pois pretende-se no texto refletir sobre o
enumeração.
próprio fazer poético.
TEXTO II
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11. Analisando os elelmentos verbais e não verbais da tirinha acima, pode-se afirmar que o efeito de humor
presente nela se dá, de forma mais decisiva, principalmente:
a) pela crítica estabelecida, cujo foco é a pobreza no Brasil.
b) pela quebra de expectativa estabelecida no último quadrinho com o emprego do substantivo “invisibilidade”.
c) pela constatação das diferenças sociais percebidas pelos trajes das personagens.
d) pela forma ingênua de as personagens acharem que alguém pode ter superpoderes.
e) pela ambivalência na escolha lexical, em especial no emprego do substantivo “super-herói”.
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12. O vocábulo “super-herói” está corretamente
grafado, segundo as normas gramaticais. O mesmo
NÃO ocorre na opção:

A sequência de V (verdadeiro) e F (falso) que
completa a última coluna de cima para baixo é
a)
b)
c)
d)
e)

a) matéria-prima
b) mula sem cabeça
c) pôr-do-sol
d) coerdeiro
e) para-lama

V-F-V-F-V-F-V-V
V-F-V-F-V-F-V-F
F-V-F-V-F-V-F-F
F-V-F-V-F-V-F-V
F-F-F-F-F-F-V-V

QUESTÕES - RACIOCÍNIO LÓGICO (13 – 16)
02 PONTOS

16. Gabriel tem quatro filhas: Ana, Beatriz, Célia e
Dayse. A respeito das alturas das filhas de Gabriel,
sabe-se que

13. Cada caixa abaixo representa um maço que
contêm oito caixas de fósforos, que por sua vez,
possuem 40 fósforos cada.

I – Dayse é mais alta que Célia
II – Ana é mais baixa que Beatriz
III – Beatriz é mais alta que Célia
Portanto, é necessariamente verdadeiro que
a)
b)
c)
d)
e)

Quantos fósforos este lote possui?
a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÕES - ATUALIDADES (17 – 20)
02 PONTOS

3600
3840
4600
4800
5120

17. Marque a alternativa correta:

14. Cinco médicos atendem 45 pacientes em 3
horas. Quantos médicos são necessários para
atender 135 pacientes em 5 horas?
a)
b)
c)
d)
e)

8
9
10
11
12
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15. Considere a tabela verdade.
P Q R PvQ (PvQ) => R
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Beatriz é a mais alta
Célia é a mais baixa
Ana é a mais baixa
Célia não é a mais baixa
Dayse não é a mais baixa
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V
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F
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?
?
?
?
?
?
?
?

O Brasil firmou com os Estados Unidos um acordo
que estabelece regras para o uso da base militar na
cidade de Alcântara. O entendimento foi fechado
pelo presidente Bolsonaro com Donald Trump.
Segundo o governo brasileiro, a aprovação do
Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST)
viabiliza a exploração comercial do Centro de
Lançamento com os Estados Unidos. Em troca, o
Brasil receberá recursos para investir no
desenvolvimento e no aperfeiçoamento do Programa
Espacial Brasileiro.
O Centro de Lançamento de Alcântara (base de
foguetes brasileira) está localizado no ESTADO
do:
a) Pará.
b) Rio de Janeiro.
c) Maranhão.
d) Tocantins.
e) Mato Grosso do Sul
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18. Marque a alternativa correta.

O prêmio Nobel é uma das principais premiações
mundiais para reconhecimento de pessoas que
desenvolvem trabalhos, ações e pesquisas em
benefício da humanidade.
Em 2019, o prêmio Nobel da Paz foi para:
a) O cacique brasileiro Raoni.
b) O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali.
c) A jovem ativista e sueca Greta Thunberg.
d) A jovem paquistanesa Malala Yousafzai
e) Nenhuma das alternativas acima.
19. Marque a alternativa correta
Ex-astronauta é o atual ministro da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo
Bolsonaro. Foi o primeiro brasileiro a viajar ao
espaço quando integrou a Missão Centenário,
projeto criado por Brasil e Rússia com destino à
Estação Espacial Internacional. Na área de
comunicações, ele destacou como um dos desafios a
ampliação do acesso à banda larga no país.
O atual ministro da Ciência,
Inovações e Comunicações é:

As bandeiras tarifárias são um sistema de tarifação
na geração da energia elétrica, coordenadas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Nos
meses de novembro e dezembro de 2019 foi à cor
vermelha. As bandeiras resultam em cobranças
adicionais para os consumidores quando saem do
patamar verde para o amarelo ou para o vermelho.
Elas são definidas conforme os custos para
produção de energia para determinado mês.
Fonte: https://www.aneel.gov.br. Texto com
adaptações.
A tarifa de luz BANDEIRA VERMELHA geralmente
irá acontecer quando:
I.as condições de geração de energia forem ideais,
ou seja, mais baratas.
II.as termelétricas, energias fotovoltaicas e eólicas
forem acionadas para compensar um ano de
produção
crescente
para
as
hidrelétricas,
principalmente anos em que chove acima da média
anual.
III.houver período chuvoso nas principais bacias
hidrográficas do país, nesse cenário, diminui a
demanda de acionamento de usinas termelétricas,
cujo custo de produção é mais baixo, o que incide
sobre da energia.
Está(ão) incorreta(s)
a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas a afirmativa II.
c) Apenas a afirmativa III.
d) Apenas as afirmativas II e III.
e) As afirmativas I, II e III.

Tecnologia,

a) Onyx Lorenzoni.
b) Paulo Guedes.
c) Osmar Terra.
d) Marcos Pontes.
e) Nenhuma das alternativas acima.
20. Leia o texto abaixo, julgue as proposições e
marque a alternativa INCORRETA.

QUESTÕES
ESPECÍFICOS (21 – 40)
03 PONTOS

CONHECIMENTOS

21. Os métodos titulométricos ou titulometria são
procedimentos quantitativos que se baseiam na
medição de quantidade de um reagente que possui
concentração conhecida e é consumido pelo analito
(substância sendo analisada) até a completa reação
do mesmo.
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A respeito da Titulometria volumétrica assinale a
alternativa correta:
a) Este procedimento analítico envolve a medida do
volume de um reagente de concentração conhecida,
chamada solução padrão ou titulante, que é
consumido pelo analito, chamado de titulado.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA-ESTADO DA PARAÍBA

Sabemos que a reação chegou, ao final, quando há
o que chamamos de ponto de viragem, ou ponto de
equivalência, que corresponde ao ponto, onde a
quantidade de titulante adicionada equivale,
exatamente, à quantidade de analito.
b) Também conhecida como acidimetria ou
alcalimetria, neste método realiza-se a titulação de
uma solução de ácido com um titulante básico
(acidimetria) e realiza-se a titulação de uma solução
básica com um titulante ácido (alcalimetria). O ponto
de equivalência é visível com a utilização de
indicadores ácido-base, como a fenolftaleína, por
exemplo, e se torna visível por meio da mudança de
pH do titulado.
c) Este tipo de titulometria baseia-se na formação de
complexos solúveis. Normalmente, utiliza-se o EDTA
(Sal dissódico do ácido etilenodiaminotetracético)
como reagente. Esta titulação é utilizada para
realizar a titulação de quase todos os metais, e
envolve a reação onde um íon metálico e um agente
ligante
(EDTA)
formam
um
complexo,
suficientemente, estável.
d) Este tipo de titulometria baseia-se, na
transferência de elétrons por meio de agentes
oxidantes ou redutores. Normalmente, utiliza-se
soluções argentimétricas, como a solução padrão de
nitrato de prata e uma solução de tiocianato de
potássio ou amônio.
e) Esse método recebe nomes específicos de
acordo
com
a
substância
utilizada
nas
determinações.

22. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define
reação adversa a medicamento (RAM) como
“qualquer resposta prejudicial ou indesejável e
não intencional que ocorre com medicamentos
em doses, normalmente, utilizadas no homem
para profilaxia, diagnóstico, tratamento de
doença ou para modificação de funções
fisiológicas”. Não são consideradas reações
adversas os efeitos que ocorrem depois do uso
acidental ou intencional de doses maiores que as
habituais.
A respeito do tema, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Efeitos colaterais são os inerentes à própria ação
farmacológica
do
medicamento,
porém
o
aparecimento é indesejável em um momento
determinado de sua aplicação.
b) Efeito secundário caracteriza-se por uma
sensibilidade peculiar a um determinado produto,
devido à sua estrutura singular.
c) Hipersensibilidade:
é
produzida
após
a
sensibilização prévia do paciente, ocorrendo
mediação de algum mecanismo imunitário.
d) Superdosagem relativa: ocorre quando um
fármaco é administrado em doses terapêuticas,
porém apesar disso apresenta concentrações
superiores às normais.
e) Os termos efeito indesejável, reação adversa,
doença iatrogênica ou paraefeito referem-se a
qualquer efeito prejudicial ou indesejável que ocorra
após a utilização dos medicamentos nas doses
normalmente utilizadas no homem para a profilaxia,
diagnóstico ou tratamento de doenças ou sintomas.
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Observe a imagem abaixo e responda as questões 23, 24 e 25.

Imagem retirada de: https://farmacia.hc.ufg.br/n/73294-documentos-para-solicitacao-de-medicamentos-substancias-sujeitas-acontrole-especial em 14/02/2020 às 22:11.
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23. No tipo de notificação de receita apresentada
acima, são prescritos quais tipo de medicamentos?
a)
b)
c)
d)
e)

Entorpecentes
Anorexígenos
Psicotrópicos
Imunossupressores
Retinóicos

24. No tipo de notificação de receita apresentada,
acima, em relação à quantidade máxima de
medicamento por receita e período de tratamento,
assinale a alternativa correta:
a) Poderá conter no máximo de 5 (cinco) ampolas e
para as demais formas farmacêuticas de
apresentação,
poderá
conter
a
quantidade
correspondente, no máximo, a 30 (trinta) dias de
tratamento.
b) Poderá conter no máximo de 5 (cinco) ampolas e
para as demais formas farmacêuticas de
apresentação,
poderá
conter
a
quantidade
correspondente, no máximo, a 60 (sessenta) dias de
tratamento.
c) Poderá conter, no máximo de 5 (cinco) ampolas e
para as demais formas farmacêuticas de
apresentação,
poderá
conter
a
quantidade
correspondente, no máximo, a 180 (cento e oitenta)
dias de tratamento.
d) Poderá conter, no máximo de 5 (cinco) ampolas,
e para as demais formas farmacêuticas de
apresentação,
poderá
conter
a
quantidade
correspondente, no máximo, a 90 (noventa) dias de
tratamento.
e) Poderá conter, no máximo de 5 (cinco) ampolas,
e para as demais formas farmacêuticas de
apresentação,
poderá
conter
a
quantidade
correspondente, no máximo, a 120 (cento e vinte)
dias de tratamento.
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25. A notificação de receita apresentada, na imagem,
é regulamentada pela _______________ que aprova
o Regulamento Técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial.
Assinale a alternativa que preenche, corretamente,
a linha acima:
a) Resolução RDC nº 20, de 12 de maio de 2010.
b) Resolução RDC nº 11, de 22 de março de 2011.
c) Resolução RDC nº 50, de 25 de setembro de
2014.
d) Portaria nº 204, de 10 de Agosto de 2016.
e) Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998.

26. A azitromicina é um antibiótico com grande
capacidade de absorção tecidual. Uma vez
absorvida, permanece atuando por alguns dias. A
meia vida da azitromicina é de 68h. Sendo assim, em
quantos dias azitromicina demora para chegar em
12,5% ,aproximadamente, em um organismo,
levando em conta a sua meia vida?
a)
b)
c)
d)
e)

Aproximadamente, 2 dias e meio.
Aproximadamente, 5 dias.
Aproximadamente, 8 dias e meio.
Aproximadamente, 12 dias.
Aproximadamente, 15 dias e meio.

27. A respeito dos
considere os itens:

medicamentos

genéricos,

I - Aquele que contém o mesmo ou os mesmos
princípios ativos, apresenta a mesma concentração,
forma farmacêutica, via de administração, posologia
e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica,
do medicamento de referência registrado no órgão
federal responsável pela vigilância sanitária,
podendo diferir somente em características relativas
ao tamanho e forma do produto, prazo de validade,
embalagem, rotulagem, excipientes e veículos,
devendo sempre ser identificado por nome comercial
ou marca;
II – Medicamento similar a um produto de referência
ou inovador, que se pretende ser com este
intercambiável, geralmente produzido após a
expiração ou renúncia da proteção patentária ou de
outros direitos de exclusividade, comprovada a sua
eficácia, segurança e qualidade, e designado pela
DCB ou, na sua ausência, pela DCI;
III - A intercambialidade, ou seja, a segura
substituição do medicamento de referência pelo seu
genérico, é assegurada por testes de equivalência
terapêutica, que incluem comparação in vitro, através
dos estudos de equivalência farmacêutica e in vivo,
com os estudos de bioequivalência apresentados à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
IV – O medicamento genérico deve ser no mínimo,
45% mais barato que o medicamento de referência.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II apenas.
II e III apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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28. A farmacocinética pode ser definida como a
medida e a interpretação formal de alterações
temporais nas concentrações de um fármaco em
uma ou mais regiões do organismo em relação à
dose administrada.

a)
b)
c)
d)
e)

A absorção do fármaco é determinada pelas
propriedades físico-químicas, pela formulação e pela
via de administração do fármaco.
Considere
as
formas
farmacêuticas
dos
medicamentos a seguir e assinale a alternativa que
prevê a ordem de absorção dos medicamentos do
mais lento para o mais, rapidamente, absorvido.

30. O Código de Ética Farmacêutica contém as
normas que devem ser observadas pelos
farmacêuticos e os demais inscritos nos Conselhos
Regionais de Farmácia no exercício do âmbito
profissional respectivo, inclusive nas atividades
relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de
serviços de saúde, bem como quaisquer outras
atividades em que se utilize o conhecimento advindo
do estudo da Farmácia, em prol do zelo pela saúde.
Assinale a alternativa que NÃO contém um “Dos
Princípios Fundamentais” do capítulo I da Resolução
nº 596 de 21 de fevereiro de 2014.

• Azitromicina 600mg suspensão.
• Ciprofloxacino 500mg comprimido.
• Maleato de dexclorfeniramina 0,4mg/mL solução
oral
• Butilbrometo de escopolamina 10 mg drágea
a) Maleato de dexclorfeniramina, Azitromicina,
Ciprofloxacino, Butilbrometo de escopolamina
b) Butilbrometo de escopolamina, Ciprofloxacino,
Azitromicina, Maleato de dexclorfeniramina
c) Butilbrometo de escopolamina, Azitromicina,
Maleato de dexclorfeniramina, Ciprofloxacino,
d) Ciprofloxacino, Butilbrometo de escopolamina,
Butilbrometo de escopolamina, Azitromicina
e) Azitromicina, Butilbrometo de escopolamina,
Butilbrometo de escopolamina, Ciprofloxacino.
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29. Analise as afirmativas, a seguir, sobre
Padronização de Medicamentos, coloque V para
verdadeiro e F para falso. Posteriormente, assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta:
(____) A padronização de medicamentos pode ser
compreendida como a formação de uma relação
fundamental de medicamentos, que tem como
propósito constituir os estoques das farmácias
hospitalares.
(____) O RENAME e o REMUME não são
padronizações de medicamentos.
(____) Tem como objetivos: racionalizar o uso de
medicamentos; adquirir apenas medicamentos que
atenda às demandas institucionais com valor
terapêutico comprovado; minimizar a quantidade de
medicamentos em estoque e também reduzir o custo
de manutenção do estoque; ampliar o manejo e
agilizar a dispensação.
(____) Um dos critérios tomados na inclusão de
medicamentos, na padronização é optar por
medicamentos com associações (mais de um
princípio ativo no mesmo medicamento).

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

a) O
farmacêutico
responde,
individual
ou
solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos
que praticar, autorizar ou delegar, no exercício da
profissão.
b) O farmacêutico deve manter atualizados os seus
conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar,
de forma contínua, o desempenho de sua atividade
profissional.
c) Exercer a profissão farmacêutica respeitando os
atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legislação
vigentes.
d) A
profissão
farmacêutica,
em
qualquer
circunstância, não pode ser exercida sobrepondo-se
à promoção, prevenção e recuperação da saúde e
com fins meramente comerciais.
e) Todos são Princípios Fundamentais do Código de
Ética.
31. Uma paciente está fazendo uso de Azitromicina,
pois está com uma infecção de garganta. A
Azitromicina é um antibiótico do tipo macrolídeo que
pertence a uma família de compostos químicos
caracterizada pela presença de um anel macrocíclico
de lactona.
Assinale a alternativa que corresponde ao
mecanismo de ação dos macrolídeos:
a) Ligam-se, de maneira reversível, à porção 30S do
ribossoma, bloqueando a ligação do RNA
transportador, impedindo a síntese protéica.
b) Sua ação ocorre por meio da inibição da síntese
proteica dependente de RNA, por meio da ligação
em receptores localizados, na porção 50S do
ribossoma, particularmente, na molécula 23S do
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RNA, impedindo as reações de transpeptidação e
translocação.
c) Inibem a atividade da DNA girase ou
topoisomerase II, enzima essencial à sobrevivência
bacteriana. A DNA girase torna a molécula de DNA,
compacta e biologicamente, ativa. Ao inibir essa
enzima, a molécula de DNA passa a ocupar grande
espaço, no interior da bactéria e suas extremidades
livres determinam síntese descontrolada de RNA
mensageiro e de proteínas, determinando a morte
das bactérias.
d) Interagem com a molécula de polissacarídeo da
membrana externa das bactérias gram-negativas,
retirando cálcio e magnésio, necessários para a
estabilidade da molécula de polissacarídeo. Esse
processo é independente da entrada do
antimicrobiano, na célula bacteriana e resulta em
aumento de permeabilidade da membrana com
rápida perda de conteúdo celular e morte da
bactéria.
e) A CsA e o FK506, com base no sítio de ação
imunorregulatório, são classificados como inibidores
da transcrição do primeiro sinal para ativação do
linfócito T.
32. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)
estão entre os problemas de saúde pública mais
comuns em todo o mundo, com uma estimativa de
340 milhões de casos novos por ano (OMS, 2001).
As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são
causadas por vários tipos de agentes. São
transmitidas, principalmente, por contato sexual sem
o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja
infectada e, geralmente, se manifestam por meio de
feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas.
Relacione as colunas, e marque a alternativa que
corresponde à ordem correta:
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1- HPV (sigla em
Humano)
2- Sífilis
3- Herpes
4- Gonorreia
5- Tricomoníase

inglês

para

Papilomavírus

(____) Há possibilidade de transmissão dessa
infecção, no parto vaginal e a criança pode nascer
com conjuntivite, que pode levar à cegueira se não
for prevenida ou tratada, adequadamente.

(____) Pode ficar latente de meses a anos, sem
manifestar sinais (visíveis a olho nu), ou apresentar
manifestações subclínicas (não visíveis a olho nu).
(____) Essa doença é caracterizada pelo
surgimento de pequenas bolhas na região genital,
que se rompem formando feridas e desaparecem,
espontaneamente.
(____) Infecção causada por um protozoário .
(____) É causada pela bactéria Treponema pallidum.
Pode apresentar várias manifestações clínicas e
diferentes estágios.
a)
b)
c)
d)
e)

4, 1, 3, 5 e 2.
3, 2, 1, 4, e 5.
2, 3, 5, 1, e 4.
1, 4, 2, 5, e 3.
4, 3, 1, 2 e 5.

33. Em uma reportagem do site G1 (Marcelo
Valadares, 15/02/2020) foi publicada a seguinte
notícia: “O Ministério da Saúde lançou, na última
segunda-feira (10), a Campanha Nacional de
Vacinação contra o Sarampo. A intenção é vacinar
cerca de 3 milhões de pessoas, até 13 de março. A
única arma que temos contra o sarampo é fazer
campanha de vacinação, vacinar o maior número de
pessoas" - Rosana Richtmann , infectologista do
Instituto Emílio Ribas.
Richtmann afirma que o Brasil esteve livre da doença
por 20 anos, mas, em 2019, o quadro virou e 16 mil
pessoas foram infectadas com a doença,
principalmente, na região Norte e no estado de São
Paulo.
A respeito das imunizações, assinale a alternativa
correta:
a) A única vacina capaz de imunizar contra o
sarampo é a tríplice viral.
b) Os toxoides são vacinas feitas com bactérias
modificadas, incapazes de causar doença.
c) Algumas vacinas, por conterem microrganismos
atenuados, como a BCG, Hepatite A e Influenza, não
devem ser administradas em gestantes.
d) As vacinas atenuadas contêm agentes mortos,
alterados, ou apenas partículas deles.
e) A Vacina hepatite B é uma vacina não infecciosa
de subunidade viral, que consiste no antígeno de
superfície do vírus da hepatite B produzido, em
células de levedura.

34. A Biodisponibilidade refere-se à fração de uma
dose ingerida de uma substância que tem acesso à
circulação sistêmica, na forma, quimicamente,
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inalterada. A biodisponibilidade é calculada
comparando os níveis plasmáticos da droga após ser
usada uma determinada via de administração (VO,
IM, SC), com os níveis dessa droga atingidos no
plasma após injeção IV, na qual a totalidade do
agente entra na circulação. Considere os itens
abaixo sobre o tema:
I - Fórmula farmacêutica
II - Efeito de primeira passagem
III - Solubilidade do fármaco
IV - Ligação a proteínas plasmáticas
Não alteram a biodisponibilidade dos fármacos, os
citados em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, apenas.
II e III, apenas.
IV, apenas.
I e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
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35. Nutrição Parenteral (NP) é uma solução ou
emulsão, composta, basicamente, de carboidratos,
aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais, estéril e
apirogênica, acondicionada em recipiente de vidro ou
plástico, destinada à administração intravenosa, em
pacientes desnutridos ou não, em regime hospitalar,
ambulatorial ou domiciliar, visando à síntese ou à
manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.
É uma atribuição do profissional farmacêutico da
Portaria nº 272, de 8 de abril de 1998:
a) Participar, promover e registrar as atividades de
treinamento operacional e de educação continuada,
garantindo a atualização dos seus colaboradores,
bem como para todos os profissionais envolvidos na
preparação da NP.
b) Receber a Nutrição Parenteral da Farmácia e
assegurar a sua conservação até a sua completa
administração.
c) Assegurar a infusão do volume prescrito, por
meio do controle rigoroso do gotejamento, de
preferência com uso de bomba de infusão.
d) Avaliar ,qualitativa e quantitativamente, as
necessidades de nutrientes baseadas na avaliação
do estado nutricional do paciente.
e) Assegurar a não aparição de efeitos colaterais,
notificar reações adversas, discutir em equipe
medidas/ações para preveni-las.

36. Assinale (V) ou (F) nos parênteses conforme a
afirmativa seja verdadeira ou falsa, de cima para
baixo, respectivamente, acerca da Lei nº 8.142, de
28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde:
(____) O Conselho de Saúde, em caráter transitório
e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação de estratégias e no controle da execução
da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do
poder legalmente constituído em cada esfera do
governo.
(____) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde
e propor as diretrizes para a formulação da política
de saúde nos níveis correspondentes, convocada
pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, por
esta ou pelo Conselho de Saúde.
(____) As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio,
aprovadas pelo respectivo conselho.
(____) A representação dos usuários nos Conselhos
de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(____) O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.
Analisando as afirmativas
sequência CORRETA:

acima,

marque

a

a) F – F – V – F - V
b) V – F – F – V - F
c) V – V – F – F - F
d) F – F – V – V - V
e) V – V – F – V - V
37. Acerca da Lei Orgânica da Saúde, é CORRETO
afirmar que a Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento
são definidos em regulamento, contará com a
participação de:
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a) 4 (quatro) representantes indicados pela
Conferência Nacional de Saúde e de 2 (dois)
representantes indicados pelo Conferência Nacional
de Saúde.
b) 2 (dois) representantes indicados pelo Ministério
da Saúde, 1 (um) representante indicado pelo
Conferência Nacional de Saúde e de 1 (um)
representante indicado pelo Conselho Nacional de
Saúde.
c) 2 (dois) representantes indicados pelo Conselho
Estadual de Saúde e de 2 (dois) representante,
especialista na área, indicado pelo Conselho Federal
de Medicina.
d) 1 (um) representante indicado pelo Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 1 (um)
representante indicado pelo Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (Conasems).
e) 1 (um) representante indicado pelo Conselho
Nacional de Saúde e de 1 (um) representante,
especialista na área, indicado pelo Conselho Federal
de Medicina.

O conceito acima mencionado é CORRETO afirmar
que significa:
a) mapa da Saúde.
b) comissões intergestoras
c) rede de atenção à saúde.
d) serviços especiais abertos
e) portas de entrada.

38. De acordo com Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, a identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde, é
CORRETO afirmar que se refere a um (a):
a)
b)
c)
d)
e)

Competência
Diretriz.
Participação complementar
Subsistema de atenção
Objetivo e atribuições.

39. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, é
CORRETO afirmar que o financiamento do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena caberá:
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a) à União com recursos próprios.
b) aos Estados com recursos compartilhados.
c) aos Municípios com recursos compartilhados.
d) ao Distrito Federal com recursos próprios.
e) a todos os entes federativos.
40. Em consonância com o Decreto nº 7.508/2011
que dispõe sobre a organização do Sistema Único de
Saúde (SUS), o planejamento da saúde e também
sobre a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, analise o conceito abaixo:
O conjunto de ações e serviços de saúde
articulados
em
níveis
de
complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a
integralidade da assistência à saúde.
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RASCUNHO

