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Internet: 
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Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

BIOQUÍMICO   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de 4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e 8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não 9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa 15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que 26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o 32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são 33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio 40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que 

definem a capacidade de liberdade do ser 

humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o ser 

humano de sua ignorância e projetá-lo para a 

vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 

 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, 

Marx fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo no 

qual vivemos é construção nossa e, por isso, pode 

ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é: 

 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se 

abrem para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 
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13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla de 

possibilidades que caracteriza nossa espécie” 

(L.34/35), tem valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar alteração 

sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 

 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 

 

15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Com relação ao navegador Google Chrome 

analise os itens abaixo: 

 

I- Por ter seu código fonte aberto, qualquer 

desenvolvedor pode criar versões do Google 

Chrome. 

II- O Google Chrome é compatível com quase 

todos os sistemas operacionais usados 

atualmente, seja ele para desktops ou 

dispositivos móveis. 

III- Um dos recursos do Google Chrome é a opção 

de abrir Nova Janela Anônima pelo atalho 

Ctrl + Shift + N. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas os itens I e III são falsos. 

(C) Apenas o item II é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Em relação aos protocolos do Correio 

Eletrônico analise os itens abaixo: 

 

I- O Protocolo SMTP é apenas para envio de 

emails. 

II- O Protocolo POP3 é apenas para recepção de 

emails, e transfere as mensagens para o 

computador do usuário e não mantém as 

mensagens na caixa de correio. 

III- O Protocolo IMAP é tanto para recepção de 

emails quanto para a saída de emails, 

geralmente é utilizado em websites, mantém 

as mensagens na caixa de correio. 

 

(A) Apenas os itens I e II são falsos. 

(B) Apenas os itens II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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18) Com relação ao BrOffice Calc versão 5, analise os 

itens abaixo: 

 

I- A opção Comparar Documento está localizado 

no menu Ferramentas. 

II- Opções de autocorreção... está localizado no 

menu Formatar. 

III- O atalho Ctrl + Shift + F4 abre a opção Fontes de 

dados. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

19) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue os 

itens abaixo: 

 

I- Para Justificar o texto, alinhando o parágrafo 

tanto na margem esquerda quanto na direita, 

podemos utilizar o atalho CTRL + J. 

II- Para alinhar o texto na margem esquerda da 

página, podemos utilizar o atalho CTRL + G. 

III- Para alinhar o texto na margem direita da página, 

podemos utilizar o atalho CTRL + Q. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

20) Assinale a alternativa que seja um software 

classificado como Shareware: 

 

(A) Adobe Reader. 

(B) WinZip. 

(C) BrOffice 

(D) AVG Free 

 

 
 

 

 

 

 

21) A Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 

estabelece que o processo de dispensação de 

medicamentos na farmácia está sob a 

responsabilidade do profissional 

farmacêutico (Brasil, 1973). Sobre este 

importante papel, considere as afirmações a 

seguir: 
 

I. Os analgésicos, os antipiréticos e os 

antibióticos administrados por via oral estão 

entre os medicamentos considerados de 

venda livre. 

II. Os benzodiazepínicos e os anorexígenos estão 

entre os medicamentos com venda sob 

prescrição médica e retenção da receita. 

III. O uso de medicamento contendo a substância 

misoprostol fica restrito a estabelecimentos 

hospitalares. 

IV. As substâncias retinóicas podem ser vendidas 

sem a apresentação de receita médica. 

 

Estão corretas somente as afirmações 

 

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) II e III.  

(D) II e IV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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22) O processo de descentralização da Assistência 

Farmacêutica, ao promover a gestão local dos 

recursos financeiros e da operacionalização da 

seleção/aquisição de medicamentos, avança na 

direção de um dos eixos que estruturam a 

organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e, 

ao mesmo tempo, evidenciou limites e 

dificuldades concernentes ao seu processo de 

implantação. A seleção dos medicamentos a 

serem padronizados pelo serviço público é um 

de extrema importância, pois essa fase deve ser 

baseada em estudos epidemiológicos e 

farmacoeconômicos, evitando as pressões 

mercadológicas, além de considerar a eficácia 

terapêutica e a segurança do fármaco. Baseando-

se no texto anterior, assinale a afirmativa correta 

em relação aos processos de padronização e 

seleção dos medicamentos para uso no SUS. 

(A) Deverá obedecer a um requisito fundamental, o 

menor preço, para que seja atendida uma parcela 

maior da população, independente da eficácia 

clínica, reações adversas e situação de registro 

junto à ANVISA. 

(B) Devem ser realizados por uma Comissão de 

Farmácia e Terapêutica em conjunto com o 

gestor municipal da Assistência Farmacêutica, 

com base nos critérios de medicamentos 

essenciais da OMS, não sendo permitido que o 

município padronize medicamentos disponíveis 

nas Farmácias Populares do Governo Federal. 

(C) Devem ser realizados sem a interferência da 

indústria farmacêutica, que fica também 

impedida de participar dos processos de 

licitação e aquisição dos medicamentos pelo 

gestor municipal. 

(D) Devem ser realizados pelo gestor municipal, em 

conjunto com a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, selecionando-se aquele 

medicamento seguro, eficaz, de qualidade 

comprovada, com preços acessíveis e que 

satisfaça as necessidades de saúde da maioria da 

população, atendendo ao conceito de 

medicamentos essenciais da OMS. 

 

 

 

 

 

 

23) A Portaria no 344 de 12 de maio de 1998 da 
Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde (SVS/MS) é a principal 
legislação nacional sobre o comércio de 
medicamentos sujeitos a controle especial. 
Nela, as substâncias estão distribuídas em 
listas que determinam a forma como devem 
ser prescritas e dispensadas. Um paciente 
portando uma receita de outro estado na qual 
constam as prescrições de fluoxetina e 
diazepam solicita a dispensação dos referidos 
medicamentos. Tanto a receita quanto a 
notificação de cor azul, obrigatórios para o 
fornecimento do diazepam, estão de acordo 
com esta portaria e atualizações. Como o 
farmacêutico deveria dispensar este 
medicamento? 

      (Assinale a alternativa correta) 
 

(A) Entregar fluoxetina e diazepam em 
quantidade suficiente para até 2 meses de 
tratamento. 

(B) Entregar apenas fluoxetina em quantidade 
suficiente para até 2 meses de tratamento. 

(C) Não fornecer nenhum dos medicamentos 
uma vez que a prescrição é de outro estado. 

(D) Entregar ambos os medicamentos e orientar 
o paciente quanto à posologia, 
armazenamento, reações adversas e possíveis 
interações com alimentos. 

 
24) A restrição à venda de antibióticos no Brasil 

foi uma medida tomada em função do 
aparecimento recente de bactérias super-
resistentes aos antibióticos, bem como do 
processo de seleção bacteriana que vem 
acontecendo há décadas. Agora se torna mais 
difícil comprar esses medicamentos e os 
médicos devem ser mais criteriosos para 
prescrevê-los. Essa medida entrou em vigor 
com a Resolução RDC 44, de 26 de outubro de 
2010, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Sobre este fato, assinale a 
alternativa correta: 

4 

(A) A dispensação se dará mediante a retenção da 
primeira via da receita, devendo a segunda 
via ser devolvida ao paciente. 

(B) No ato da dispensação devem ser registrados 
nas duas vias da receita os seguintes dados: 
data da dispensação, número do documento 
de identidade (RG) e endereço do comprador. 

(C) As receitas têm validade em todo o território 
nacional pelo prazo máximo de 10 dias. 

(D) Deve-se registrar a dispensação em sistemas 
de monitoramento adequados como o SNGPC. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rias_super-resistentes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rias_super-resistentes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_bacteriana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Vigil%C3%A2ncia_Sanit%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Vigil%C3%A2ncia_Sanit%C3%A1ria
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25) Um dos principais fatores de influência na 

qualidade final dos produtos farmacêuticos é o 

armazenamento adequado dos mesmos, 

respeitando-se as regras básicas de estocagem, 

manuseio, guarda e empilhamento máximo. Para 

a guarda adequada dos medicamentos, uma 

Central de Abastecimento Farmacêutico deve 

possuir:  

 

(A) um piso plano e resistente, com espessura 

superior a 20 cm, não adequado ao uso de 

empilhadeiras e carrinhos de mão para 

transporte de material. 

(B) paredes de cor escura, para evitar a luz. 

(C) Controle único de entrada e saída de pessoas 

com circulação permitida aos usuários de 

medicamentos. 

(D) telhas de amianto, porque não absorvem o calor. 

 

26) A seleção de medicamentos é um processo 

dinâmico, participativo, que precisa ser bem 

articulado e deve envolver a maior 

representatividade de especialidades médicas e 

profissionais da saúde e tem como vantagem:   

 

(A) aumentar as estoques qualitativos e 

quantitativos  

(B) aumentar o custo da aquisição de medicamentos  

(C) simplificar rotinas de aquisição, armazenamento 

e dispensação apenas. 

(D) aumentar os estoques qualitativos e 

quantitativos e simplificar rotinas de aquisição, 

armazenamento, dispensação e controle.  

 

 

 

 

 

27)  A seleção é um processo de escolha de 
medicamentos, baseada em critérios 
epidemiológicos, técnicos e econômicos, 
estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e 
Terapêutica (CFT), visando assegurar 
medicamentos seguros, eficazes e custo-efetivo 
com a finalidade de racionalizar seu uso, 
harmonizar condutas terapêuticas, direcionar o 
processo de aquisição, produção e políticas 
farmacêuticas. São critérios que devem ser 
empregados no processo de seleção de 
medicamentos, EXCETO: 

 

(A) Realizar a seleção de antimicrobianos em 
conjunto com a Comissão/Serviço de Controle  
de Infecção Hospitalar, verificando a ecologia 
hospitalar quanto a microrganismos 
prevalentes, padrões de sensibilidade e 
selecionando aqueles antimicrobianos que 
permitam suprir as necessidades terapêuticas. 

(B) Priorizar formas farmacêuticas que 
proporcionem maior possibilidade de 
fracionamento e adequação à faixa etária. 

(C) Eleger entre os medicamentos da mesma 
indicação e eficácia, aquele de maior toxicidade 
relativa e maior comodidade posológica. 

(D) Uniformização de condutas terapêuticas 
 

28) A assistência farmacêutica é um conceito que 
engloba o conjunto de práticas voltadas à 
saúde individual e coletiva, tendo o paciente 
como foco. É uma atividade multidisciplinar 
mas os farmacêuticos é quem são os 
responsáveis por prestar o conhecimento do 
uso de medicamentos de forma raciona Sobre 
os processos licitatórios nos serviços de 
Assistência Farmacêutica, é correto afirmar:  

  

(A) A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a 
administração pública.  

(B) As compras devem suprir a demanda, 
portanto é recomendado aos municípios 
compras frequentes, em pequenas 
quantidades, segmentadas, em regime de 
urgência.  

(C) O planejamento concentra-se nos aspectos 
financeiros e de distribuição (medicamentos 
recebidos e dispensados/distribuídos).  

(D) A escolha da modalidade pregão é feita pelo 
valor estimado da contratação. Ao contrário 
do convite, da tomada de preços e da 
concorrência, o pregão destina-se a 
aquisições de valores previamente estimados 
que somente poderão atingir um valor 
máximo de oito mil reais. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%AAutico
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29) No mercado nacional existem atualmente cerca 

de 1.500 fármacos com aproximadamente 5.000 

nomes comerciais, apresentados sob cerca de 

20.000 formas farmacêuticas e embalagens 

diferentes6. Neste universo, ao contrário do que 

se pensa, a utilização de vários e novos 

medicamentos não garante maior benefício ao 

paciente, pois junto com as vantagens das 

possibilidades terapêuticas surge o risco dos 

efeitos indesejados e das interações 

medicamentosas. No ato da dispensação, o 

farmacêutico deve observar as possíveis 

interações de medicamentos (IM) que possam 

estar ocorrendo na receita disponibilizada pelo 

paciente, uma vez que problemas terapêuticos 

provenientes de interações entre fármacos são 

significantes e associam-se  de 0,6% a 4,8% das 

internações hospitalares. Há quatro categorias 

de IM. Assinale a opção que corresponde à 

interação onde um fármaco interage na 

absorção,  distribuição, biotransformação ou 

excreção de outro  fármaco.  

 

(A) Interação Farmacêutica.  

(B) Interação Medicamentosa.  

(C) Interação Farmacodinâmica.  

(D) Interação Farmacocinética.  

 

30)  Uma pesquisa realizada pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS (WHO, 1988) com 104 

países em desenvolvimento mostra que em 24 

destes países, menos de 30% da população têm 

acesso regular aos medicamentos essenciais; em 

33 países, entre 30% e 60% da população e, 

apenas nos 47 países restantes, mais de 60%. 

Esta realiadade pode ser mudada com a gestão 

da assistência farmacêutica.  A Assistência 

Farmacêutica permite com seleção e 

padronização de medicamentos o/a:  

 

(A) Desenvolvimento de normas para 

gerenciamento do uso clínico de medicamentos.  

(B) Definição dos processos que envolvem a 

administração dos medicamentos nos pacientes.  

(C) Racionalização do uso de medicamentos com 

consequente redução de custos na aquisição dos 

mesmos.  

(D) Avaliação do uso clínico do medicamento.  

 

31) uso de medicamentos na atenção primária à 

saúde vem crescendo continuadamente nas 

últimas décadas, de tal modo que avaliar a 

assistência farmacêutica prestada aos 

pacientes nesse nível de atenção adquire 

relevância. Avalie dentre os itens abaixo 

aqueles que devem constar no quesito 

"Armazenamento" previsto no ciclo da 

Assistência Farmacêutica e assinale a 

alternativa correta.  

 

I. Organização do espaço físico  

II. Planejamento para minimizar perdas de 

produtos  

III. Controles e cálculos manuais  

IV. Controle de temperatura e umidade  

V. Livre acesso de funcionários.  

 

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa 

correta é:  

 

(A) I, II, III, IV e V  

(B) I, II e III  

(C) II e IV  

(D) I, II e IV 

 

32) A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais 
frequente das doenças cardiovasculares. É 
também o principal fator de risco para as 
complicações mais comuns como acidente 
vascular cerebral e infarto agudo do 
miocárdio, além da doença renal crônica 
terminal. No Brasil são cerca de 17 milhões de 
portadores de hipertensão arterial, 35% da 
população de 40 anos e mais. E esse número é 
crescente; seu aparecimento está cada vez 
mais precoce e estima-se que cerca de 4% das 
crianças e adolescentes também sejam 
portadoras. A carga de doenças representada 
pela morbimortalidade devida à doença é 
muito alta e por tudo isso a Hipertensão 
Arterial é um problema grave de saúde 
pública no Brasil e no mundo. Assim, os anti-
hipertensivos devem não só reduzir a pressão 
arterial, mas também os eventos 
cardiovasculares fatais e não fatais, e, se 
possível, a taxa de mortalidade. 

 
(VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, 
v. 95, p.1-51, 2010. Suplemento (adaptado). 
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Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a 

relação proposta entre elas. 

 

I. Fármacos que agem como antagonistas dos 

receptores da Angiotensina II podem ser 

considerados alternativa terapêutica para 

tratamento da Hipertensão Arterial; 

 

PORQUE 

 

II. A Angiotensina II é um peptídeo efetor do 

Sistema Renina Angiotensina e exerce suas 

ações, via receptor específico, promovendo 

aumento da pressão arterial por vários 

mecanismos fisiológicos. 

 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 

 
(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 

a II é uma justificativa correta da I. 
(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

mas a II não é uma justificativa correta da I. 
(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II 

é uma proposição falsa. 
(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira. 
 

33) Para que os efeitos farmacológicos ocorram, em 
geral é preciso que haja uma distribuição não 
uniforme das moléculas do fármaco dentro do 
organismo ou tecido. Isto é, as moléculas de um 
fármaco precisam se “conectar” aos 
constituintes específicos de células ou tecidos 
para produzir um efeito Referente aos alvos de 
ação farmacológica e às especialidades 
farmacêuticas diversas relacione as colunas e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta.  

 
1. Enzima 
2. Receptor 
3. Canal iônico.  
4. Proteína transportadora.     
 
 
 
 
 
 
(A) 4 – 2 – 3 – 1.  
(B) 2 – 1 – 3 – 4.  
(C) 4– 2 – 1 – 3.  
(D) 4 – 1 – 2 – 3 

34) Em relação à dissolução, permeabilidade e 

solubilidade dos fármacos, é correto afirmar 

que: 

 

(A) A diminuição da área superficial das 

partículas a serem dissolvidas aumenta a 

solubilidade dos princípios ativos; por isso 

pode-se projetar medicamentos de ação 

imediata ou controlada. 

(B) A concentração de saturação do princípio 

ativo nas camadas de difusão corresponde à 

solubilidade mínima do fármaco no solvente. 

(C) Comprimidos de ácido acetilsalicílico (AAS) 

efervescentes possuem adjuvantes alcalinos 

que retardam a velocidade de absorção do 

AAS no estômago. 

(D) Na maioria das vezes, a velocidade de 

dissolução de um princípio ativo na forma de 

ácido é muito melhor do que na forma sal. 

 
35) O Dr. Carlos, farmacêutico responsável pela 

farmácia de manipulação do município, 

realizou os seguintes ensaios de qualidade em 

um produto de tintura capilar:  

 

• Características organolépticas (aspecto, cor e 

odor);  

• pH, densidade e viscosidade;  

• teor de ativos (amônia e resorcinol);  

• estudos de estabilidade preliminar, acelerada e 

de prateleira.  

 
O lote-piloto foi aprovado na maioria dos testes 

realizados, exceto no teste de pH (muito alcalino) e 

no teste de teor de ativos, que revelou o teor de 

amônia superior ao permitido pela legislação 

vigente. O farmacêutico imediatamente reprovou o 

lote-piloto e determinou o aperfeiçoamento da 

fórmula para corrigir os problemas, submetendo a 

nova formulação a todos os testes preconizados 

pela FarmacopéiaBrasileira, obtendo, assim, 

aprovação em todos os requisitos. O farmacêutico 

responsável pelo controle de qualidade, de acordo 

com as boas práticas de fabricação deve:  
 

I. Assegurar que os ensaios necessários e 

relevantes sejam executados e que o produto 

não seja disponibilizado para uso e venda até 

que cumpra as exigências da qualidade 

preestabelecida.  

( ) Sertralina 

( ) Captopril 

( ) Losartana 

( ) Clonazepam 
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II. Participar da elaboração, atualização e revisão 

de especificações e métodos analíticos para 

matérias-primas, materiais de embalagem, 

produtos em processo e produtos acabados, bem 

como dos procedimentos relacionados à área 

produtiva que garantam a qualidade dos 

produtos. 

III. Aprovar os produtos acabados, mantendo 

registros completos dos ensaios e resultados de 

cada lote de material analisado, de forma a emitir 

um laudo analítico sempre que necessário.  

IV. Encaminhar para o setor responsável as 

reclamações e devoluções dos produtos 

acabados e acompanhar a investigação dos 

resultados fora de especificação, de acordo com 

os procedimentos internos definidos pela 

instituição e em conformidade com as normas de 

boas práticas de fabricação.  

 

É correto apenas o que se afirma em: 

 

(A) I e II.  

(B) I e IV.  

(C) II e III.  

(D) II e IV.  

 

36) A Química Farmacêutica estuda os fatores 

moleculares relacionados ao modo de ação dos 

fármacos, incluindo a relação entre a estrutura 

química e a atividade, além das propriedades 

que governam a farmacocinética (absorção, 

distribuição, metabolismo e excreção) e 

toxicidade. A modificação molecular de fármacos 

já conhecidos e estudados é uma das técnicas 

mais utilizadas para produção de novas 

moléculas com potencial terapêutico. A partir do 

exemplo dado abaixo, analise as afirmações 

sobre a cocaína (um fármaco que é uma base 

franca, com pKa = 8,2) e marque a alternativa 

correta: 

 

 

I. A cocaína por ser um alcaloide é uma base 

fraca e, portanto, melhor absorvida região do 

intestino, pois nessa região estará mais na 

forma não ionizada, ou seja, na forma que 

consegue atravessar as membranas 

biológicas e assim absorvida. 

II. O processo de modificação molecular para 

produção da benzocaína e da procaína a 

partir da cocaína denomina-se associação 

molecular, que torna os produtos obtidos 

mais complexos e mais seletivos para 

receptores farmacológicos 

III. O processo de modificação molecular para 

produção da benzocaína e da procaína a 

partir da cocaína denomina-se simplificação 

molecular, que torna os produtos obtidos 

mais simples e mais seletivos para receptores 

farmacológicos. 

IV. A cocaína por ser o primeiro fármaco 

produzido dentro de sua classe, denomina-se 

protótipo, já a benzocaína e a procaína são 

denominados análogos, pois possuem uma 

estrutura molecular e ação farmacológica 

semelhante à do protótipo.  

 

(A) A alternativa II é verdadeira 

(B) Apenas os itens III e IV estão corretas 

(C)  Todas os itens estão corretos 

(D) Os itens I, III e IV estão corretos.  

 

37) Paciente do sexo feminino, 85 anos de idade, 

portadora de asma moderada e osteoporose, 

procura o médico apresentando fortes dores 

de cabeça e palpitações constantes, o médico 

resolveu tratá-la com medicamentos 

antihipertensivos. Com base nas informações, 

cogitou-se o uso dos fármacos descritos a 

seguir: 
 

I. Carvedilol: Beta bloqueador não seletivo  

II. Hidroclorotiazida: Diurético tiazídico 

III. Propranolol: bloqueador de receptores beta-

adrenérgicos, não seletivo, utilizado via oral  

O(s) fármaco(s) adequado(s) ao tratamento da 

paciente está (ão) indicado(s) apenas em: 

(A) I e           

(B) II               

(C) II e III               

(D) III 
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38) A hipertensão arterial de etiologia secundária  

decorrente de diversas causas modificáveis, 

entre elas, a nduzida por substâncias ou drogas 

Sobre os mecanismos que podem desencadear 

aumento de pressão analise as assertivas a 

seguir: 

 

I. Hiperglicemia e Obesidade são fatores de risco 

que predispõem o aumento da pressão arterial. 

 

PORQUE 

 

II. Receptores de Angiotensina II ficam mais 

expressivos na presença de hiperglicemia, 

podendo estarem presentes em células adiposas 

do organismo. 

 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 

a II é uma justificativa correta da I. 

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

mas a II não é uma justificativa correta da I. 

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II 

é uma proposição falsa. 

(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira. 

 

39) Dona Marlene tem 55 anos e está em tratamento 

com antidepressivo há 30 dias.  Voltou à farmácia 

e reportou, ao farmacêutico, desconfortos 

possivelmente causados pelo medicamento em 

uso, como: boca seca, constipação intestinal, 

arritmias cardíacas, além de alguns episódios de 

hipotensão ortostática. Diante destes sintomas, 

qual dos antidepressivos descritos a seguir 

possivelmente seria o que a paciente estava 

usando?  

 

(A) Fluoxetina.   

(B) Amitriptilina.   

(C) Tranilcipromina.   

(D) Bupropiona.   

40) Algumas bactérias são normalmente 

resistentes as determinado antibiótico, 

enquanto outras são sensíveis. As bactérias 

podem ser classificadas como sensíveis ou 

resistentes aos antimicrobianos.  A 

resistência pode ser natural ou adquirida. 

Diante deste fenômeno, qual das alternativas 

a seguir apresenta corretamente duas classes 

dos antimicrobianos acompanhados dos seus 

respectivos sítios de ação na bactéria?  

 

(A) Clorafenicol  (Parede celular); Tetraciclina 

(Ribossomo).  

(B) Quinolonas (Cromossomos), Carbapenens 

(Ribossomos).  

(C) Clorafenicol (Ribossomos), Bacitracina 

(Parede Celular).  

(D) Cefalosporinas (Parede Celular), Macrolídeos 

(membrana).  

 

 

http://www.infoescola.com/reino-monera/bacterias/
http://www.infoescola.com/medicina/antibioticos/

