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TURNO: TARDE 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

 

 

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 

 

 

 

AUXILIAR DE 

FARMÁCIA 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ   

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 

 
Bullying e o instinto animal 

Içami Tiba 
 

Todos os animais têm instintos, que regem seus comportamentos. Todos os humanos são 1 
mamíferos e, em nós, são nítidos os instintos de sobrevivência e de perpetuação da espécie em cada 2 
um dos seus indivíduos. A grande diferença é que os humanos, por serem inteligentes, desenvolveram 3 
a civilização e a cidadania.  A lei instintiva da matilha procura eliminar seu componente mais fraco, 4 
mais lento ou defeituoso, pois estes enfraquecem a matilha, enquanto os civilizados os protegem. 5 

Assim também temos resquícios de comportamentos animal nos relacionamentos sociais 6 
humanos. 7 

Atualmente a educação de valores humanos da cidadania também foi atingida pelos 8 
acelerados avanços da civilização. A emancipação da mulher, a substituição da educação familiar pela 9 
escolar (com as crianças sendo levadas às escolas até com menos de 1 ano de idade), as dificuldades 10 
financeiras, o consumismo etc. trouxeram grandes diferenças nos funcionamentos das famílias. As 11 
crianças foram saciadas nas suas necessidades, o que é natural, e nas vontades, que precisariam ser 12 
educadas. Elas tornaram-se tiranas, mandando nos seus pais, chegando até mesmo a agredi-los 13 
fisicamente, por falta de limites e educação. 14 

Pelo silêncio e não reação, os pais confirmaram esta tirania e os amados filhinhos tornaram-15 
se tiranos não frustráveis, e quando frustrados reagem com violência. Ao agir, estas crianças seguem 16 
os conceitos humanos mais primitivos, quase instintos animais. Na família, o filho mais fraco é 17 
protegido pelos seus pais, mas seus irmãos em geral judiam dele, tiram vantagens pessoais da fraqueza 18 
dele: é o bullying sendo praticado dentro de casa. 19 

Na escola, os alunos não aprendem somente o que os "professoras ensinam", pois eles imitam 20 
e copiam os comportamentos dos mais fortes, nunca do mais fraco. Os pais em casa, também por 21 
ficarem tanto tempo fora de dela, quando estão juntos com os filhos tornam-se tolerantes e submissos 22 
aos caprichos e delinquências dos tiranos domésticos. 23 

Os tiranos domésticos tiranizam também nas ruas. A grande oportunidade para ser líder é 24 
descobrir quem não reage, o que tem medo, o que pode ser dominado. Esta não-reação é o principal 25 
componente para que o bullying prossiga. O agressor se torna líder e impõe à vítima toda a sorte de 26 
abusos. Este vítima, além da dificuldade de reagir, torna-se refém das suas ameaças e entra em pânico. 27 
É quando apresenta calado os sinais de abusado pelo bullying. 28 

Não há dois líderes numa matilha. Um é líder e todos os outros são seguidores. Quando um 29 
mais fraco é atacado pelo líder, é atacado também pelos seus seguidores. Assim ocorre com o bullying. 30 
Quando um líder ataca a sua vítima, naturalmente outros jovens sem educação adotam o mais forte 31 
como líder e também atacam a mesma vítima. Somente entre os humanos educados é que emerge 32 
aquele que vai proteger a vítima, pois não somos animais. 33 

Compreendendo-se esta dinâmica, os pais e professores terão melhores condições de 34 
combater o bullying, interferindo com ajuda à vítima e educação do líder abusador e seus seguidores. 35 
A vítima tem que aprender a se defender. O líder e seus seguidores têm que aprender a ser cidadãos. 36 
Estes trabalhos devem ser feitos na parceria entre pais e professores para transformar maus líderes 37 
em seguidores. Portanto, alguém tem que ser mais forte do que eles, já que esta é a linguagem que eles 38 
entendem39 

 
Visita ao site: educacao.uol.com.br/colunas/icami-tiba, em 26 de junho de 2016. 
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01) De acordo com o texto: 

 

(A) Os animais e os seres humanos são iguais, sem 

distinção, quanto aos seus instintos de violência. 

(B) Os valores humanos foram atingidos direta e 

exclusivamente pelo afastamento da mulher do 

lar. 

(C) A ausência de ação firme dos pais no processo de 

educação dos filhos tem como consequência o 

desenvolvimento de um comportamento 

agressivo por parte destes. 

(D) O poder aquisitivo confere aos estudantes 

maiores possibilidade de se envolverem em caso 

de bullying. 

 

02) Sobre o texto é verdadeiro o que se afirma em: 

 

(A) A argumentação do autor, na defesa de seu ponto 

de vista, se realiza através da desvinculação 

entre ação e reação. 

(B) A estratégia argumentativa do enunciador do 

discurso contempla o emprego constante de 

palavras e expressão metafóricas para 

caracterizar as relações entre pais e filhos. 

(C) O articulista constrói a argumentação do assunto 

de que trata com o objetivo de ressaltar também 

a omissão das famílias no processo de educação 

dos filhos. 

(D) O processo argumentativo usado pelo articulista 

relaciona um acontecimento a uma série de 

ideias alusivas às causas que alimentam a prática 

do bullying. 

 

03) A declaração que constitui o último parágrafo do 

texto tem caráter: 

 

(A) restritivo. 

(B) analítico. 

(C) retificador. 

(D) individualista 

04) Apresentam ideias de oposição entre si as 

afirmações: 

 

(A) “A lei instintiva da matilha procura eliminar 

seu componente mais fraco, mais lento ou 

defeituoso, pois estes enfraquecem a matilha, 

enquanto os civilizados os protegem.” 

(L.4/5). 

(B) “Quando um mais fraco é atacado pelo líder, é 

atacado também pelos seus seguidores.” 

(L.29/30). 

(C) “Elas tornaram-se tiranas, mandando nos 

seus pais, chegando até mesmo a agredi-los 

fisicamente, por falta de limites e educação.” 

(L.13/14). 

(D) “Atualmente a educação de valores humanos 

da cidadania também foi atingida pelos 

acelerados avanços da civilização.” (L.8/9). 

 

05) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 

 

(A) “seu componente mais fraco” (L4). 

(B) “com violência” (L.16). 

(C) “a sua vítima” (L.31). 

(D) “pelos acelerados avanços da civilização.” 

(L.8/9). 

 

06) São acentuadas pelos mesmos princípios do 

vocábulo  “sobrevivência” (L.2) as palavras: 

 

(A) “líder” (L.36) e “líderes” (L.29). 

(B) “pânico” (L.27) e “família” (L.17). 

(C) “espécie” (L.2) e “resquícios” (L.6). 

(D) “vítima” (L.35) e “silêncio” (L.15) 

 

07) Funciona no texto como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “dos mais fortes” (L.21). 

(B) “à vítima” (L.35). 

(C) “pelos acelerados avanços da civilização” 

(L.8/9). 

(D) “a civilização” (L.4). 
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08) Exerce função predicativa o termo transcrito em: 

 

(A) “fraco” (L.4). 

(B) “domésticos” (L.23). 

(C) “tolerantes” (L.22). 

(D) “a vítima” (L.33) 

 

09) O verbo é o núcleo da informação em:  

 

(A) “o filho mais fraco é protegido pelos seus pais” 

(L.17/18). 

(B) “Esta não-reação é o principal componente” 

(L.25/26). 

(C) “outros são seguidores” (L.29). 

(D) “esta é a linguagem” (L.38). 

 

10) Há equivalência entre o termo transcrito e o que 

ele denota em: 

 

(A) “Assim” (L.6) - conformidade. 

(B) “quase” (L.17) - comparação. 

(C) “mesmo” (L.13) - concessão. 

(D) “até” (L.13) - limite 

 

11) Possuem o mesmo valor morfológico os termos 

transcritos em: 

 

(A) “grande” (L.3) e “escola” (L.20). 

(B) “o” (L.12) e “estas” (L.16). 

(C) “tirania” (L.15) e “inteligentes” (L.3). 

(D) “o” (L.12) e “o” (L.11). 

 

12) Há equivalência de significado em: 

 

(A) “matilha” (L.4) - Rebanho 

(B) “líder” (L.31) - cabeça 

(C) “primitivos” (L.17) - recentes. 

(D) “emerge” (L.32) - afunda 

13) Define-se como substantivo abstrato aquele 

cuja existência depende de outro ser, como, 

por exemplo, o destacado em: 

 

(A) “A lei instintiva da matilha” (L.4). 

(B) “professores terão melhores condições de 

combater o bullying,” (L.34/35). 

(C) “o que tem medo” (L.25). 

(D) “estas crianças seguem os conceitos 

humanos mais primitivos, (L.16/17). 

 

14) A forma verbal “precisariam” (L.12) indica 

uma ação: 

 

(A) habitual. 

(B) contínua. 

(C) concluída. 

(D) hipotética. 

 

15) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa 

 

(A) A oração “Elas tornaram-se tiranas,” (L.13) 

possui predicado verbal. 

(B) A expressão “calado”, em “É quando 

apresenta calado os sinais de abusado pelo 

bullying.” (L.28), exerce a função de adjunto 

adnominal. 

(C) A oração “Não há dois líderes numa matilha.” 

(L.29) possui sujeito indeterminado. 

(D) “É que” em, “Somente entre os humanos 

educados é que emerge aquele que vai 

proteger a vítima, pois não somos animais.” 

(L.32/33),  têm valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar prejuízo 

sintático. 

 

 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o

 d
e 

A
ss

is
 

Cargo: Auxiliar de Farmácia 

6 

 

 

 

 

16) O Analise os itens abaixo com relação à 
Introdução ao Processamento de Dados: 

 
I. Dados são tipos desorganizados de informações 

que não significa nada isoladamente. 
II. Informação é o resultado da transformação dos 

dados em algo útil e organizado para o usuário. 
III. O processamento dos dados é feito na memória 

RAM por intermédio de dispositivos especiais 
que coletam informações externas como teclado, 
mouse entre outros. 

 
(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) As alternativas I e III são falsas. 

 

17) São computadores destinados para um grande 
volume de dados, têm grandes dimensões, 
requerendo uma grande variedade de pessoal 
especializado para a sua operação, esses 
equipamentos estão distribuídos em uma ampla 
sala, com possibilidade de instalação de 
terminais em ambientes remotos. O tipo de 
computador que se refere o texto é: 

 
(A) Maiframes. 

(B) Mainframes. 

(C) Supercomputadores. 

(D) Granframes. 

 
18) Assinale a alternativa correta em relação ao 

conceito de Software Básico: 
 
(A) É um conjunto de programas que define o padrão 

de comportamento do equipamento, tornando-o 
utilizável, ou seja, são os programas usados para 
permitir o funcionamento do hardware. 

(B) É um conjunto de softwares que define qual será 
o tipo de comportamento do hardware, 
tornando-o utilizável, ou seja, são os conjuntos 
de hardwares que contribuem para a sua 
utilização. 

(C) São os programas voltados para a solução de 
problemas dos usuários, como exemplo os 
editores de textos, gráficos entre outros. 

(D) São os programas utilitários do sistema que 
fornecem um complemento necessário para uma 
ferramenta específica de gerenciamento do 
hardware.  

 
 
 
 
 
19) Julgue as afirmativas abaixo com relação à 

memória RAM: 

 

I. Uma característica da memória RAM é o seu 

acesso randômico. 

II. É uma memória de escrita e leitura. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

20) Em relação ao Microsoft Word (considere em 

modo padrão sem alterações) analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. A Faixa de Opções é o nome dado à grande 

área superior do Word, que contém todos os 

seus comandos, organizados na forma de 

ferramentas de fácil acesso. 

II. A Faixa de Opções do Word 2010 está dividia 

em guias (ou abas). 

III. A régua horizontal mostra as margens 

superior e inferior da página, e a régua 

vertical mostra as margens esquerda e direita 

da página.  

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o Item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA                                          QUESTÕES 16 A 20 
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21) A estabilidade de medicamentos indica que o 

fármaco não sofreu alterações durante sua 

produção e armazenamento. Alguns fatores 

extrínsecos podem alterar a estabilidade dos 

medicamentos, como: 

 

(A) Luz, umidade e oxidação.  

(B) Umidade, calor e incompatibilidade.  

(C) Luz, calor e umidade.  

(D) Calor, luz e racemização.  

 

22) Antigamente e hoje em dia, quando alguns 
medicamentos são preparados nas farmácias, 
mediante receita médica, vamos a ela, aviar a 
receita, no fundo comprar o medicamento. Este 
ato é regulamentado e dos medicamentos 
prescritos, não será aviada a receita que  

 

(A) Estiver escrita à tinta, em português, em letra de 
forma, clara e legível, observada a nomenclatura 
oficial dos medicamentos e o sistema de pesos e 
medidas oficiais do Brasil.  

(B) Contiver o nome e o endereço residencial do 
paciente.  

(C) Contiver forma farmacêutica, posologia, 
apresentação, método de administração e 
duração do tratamento.  

(D) Contiver data e assinatura do profissional, 
endereço do consultório e o nº de inscrição no 
respectivo Conselho Profissional, sem o carimbo 
se a prescrição estiver assinada claramente.  

 
23) A regulamentação sanitária sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial, como 
parte integrante das políticas de saúde constitui 
um dos elementos fundamentais para a efetiva 
implementação de ações capazes de prevenir a 
dependência física ou psíquica e os agravos 
decorrentes do abuso de drogas psicoativas. As 
notificações das Receitas "A" que contiverem 
medicamentos a base das substâncias constantes 
das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), poderá 
conter a quantidade correspondente a no 
máximo  

 

(A) 15 dias de tratamento.  

(B) 60 dias de tratamento.  

(C) 30 dias de tratamento.  

(D) 40 dias de tratamento.  

 

 

 

 

 

24) Prazo de validade é o tempo durante o qual o 

produto poderá ser usado, caracterizado 

como período de vida útil e fundamentado 

nos estudos de estabilidade específicos. A 

melhor metodologia para evitar o vencimento 

do prazo de validade de medicamentos em 

estoque numa farmácia é: 

 

(A) a diminuição no volume de compras.  

(B) o uso da curva XYZ.  

(C) a realização de compras espaçadas.  

(D) o uso da estratégia PEPS/PVPS. 

 

25) Nos Estados Unidos, o papel das 

universidades e indústrias farmacêuticas na 

descoberta de novos medicamentos está bem 

definido. Já não se alimenta mais a discussão 

sobre quem deve investir em pesquisa básica 

e pesquisa aplicada. Todos fazem de tudo e 

protegem (via patentes) o que foi 

desenvolvido. No Brasil, este conflito parece 

estar longe do fim. De um lado, as indústrias 

têm mais condições de desenvolver novos 

fármacos em larga escala. Do outro, as 

universidades detêm o "conhecimento" para 

a criação de novos medicamentos, à medida 

que mantêm nas instituições os 

pesquisadores especializados na 

área.  Quando um medicamento inovador é 

registrado no país, chamamos esse 

medicamento de:  

 

(A) Genéricos;  

(B) Manipulados;  

(C) Similares;  

(D) Referência. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES 21 A 40 
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26) O armazenamento de medicamentos é uma 

etapa do Ciclo da Assistência Farmacêutica que 

tem por finalidade assegurar as condições 

adequadas de conservação dos produtos.  

Assinale a alternativa correta em relação as boas 

práticas de armazenamento e conservação de 

medicamentos.  

 

(A) O lixo coletado nas dependências do 

armazenamento e em suas proximidades, não 

tem a necessidade de ser eliminado através de 

sistemas seguros e higiênicos;  

(B) Não têm restrições quanto às refeições dos 

funcionários, podendo estas serem preparadas e 

ingeridas nas áreas de armazenamento dos 

medicamentos;  

(C) É dispensável a instalação adequada de 

equipamento contra incêndio;  

(D) Todas as áreas circundantes ou adjacentes ao 

local de armazenamento de medicamentos, bem 

como seu interior, devem ser mantidos limpos, 

sem acúmulo ou formação de pó. 

 

27) Os medicamentos de referência, também 

conhecidos como “de marca”, são remédios que 

possuem eficácia terapêutica, segurança e 

qualidade comprovadas cientificamente no 

momento do registro, junto à Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). Como podemos 

definir aquele que contém o mesmo fármaco 

(princípio ativo), na mesma dose e forma 

farmacêutica, é administrado pela mesma via e 

com a mesma indicação terapêutica do 

medicamento de referência no país? Como estes 

não têm marca, o que você lê na embalagem é o 

princípio ativo do medicamento. O texto se 

refere aos:  

 

(A) Medicamentos Genéricos;  

(B) Medicamentos Manipulados;  

(C) Medicamentos de Referência;  

(D) Medicamentos Similares. 

28) As interações medicamentosas constituem 

um dos problemas mais comuns relacionados 

à utilização de medicamentos. Buscar 

informações sobre esse problema é essencial 

para a eficiência do tratamento farmacológico 

e para evitar prejuízos à saúde gerados pelo 

uso de medicamentos O que são interações 

medicamentosas?  

 

(A) Interações medicamentosas são as absorções 

dos medicamentos pelo micro-organismo;  

(B) É a relação entre a compra e venda de 

medicamentos;  

(C) Interações medicamentosas são tipos 

especiais de respostas farmacológicas, em 

que os efeitos de um ou mais medicamentos 

são alterados pela administração simultânea 

ou anterior de outros, ou através da 

administração concorrente com alimentos;  

(D) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 

 

29) O auxiliar em farmácia tem papel 

fundamental para o êxito do trabalho. É um 

profissional que possui várias atribuições, das 

quais algumas estão descritas abaixo. 

Assinale a alternativa incorreta quanto a estas 

atribuições:  
 

(A) Dispensar medicamentos e correlatos.  

(B) Receber medicamentos, conferir e dar 

entrada de estoque.  

(C) Assumir responsabilidade técnica de 

estabelecimento farmacêutico.  

(D) Auxiliar no controle de estoque, avaliando a 

presença de medicamentos vencidos e 

avariados.  
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30)   O ácido acetilsalicílico  é um fármaco do grupo 

dos anti-inflamatórios não-esteroides (AINE) 

utilizado como anti-

inflamatório, antipirético, analgésico e também 

como antiplaquetário. É, em estado puro, um pó 

de cristalino branco ou cristais incolores, pouco 

solúvel na água, facilmente solúvel no álcool e 

solúvel no éter O ácido acetilsalicílico é ainda o 

analgésico antipirético mais utilizado, porém são 

vários os cuidados necessários com o seu uso. 

Assinale a alternativa incorreta quanto aos 

cuidados com este medicamento:  

 

(A) Deve ser evitado por gestantes, pois atravessa a 

placenta.  

(B) Uso concomitante com álcool aumenta o seu 

efeito erosivo sobre a mucosa gástrica.  

(C) Uso desaconselhado por pacientes que têm 

problema hepático ou renal.  

(D) Aumenta o risco de sangramento, portanto seu 

uso nos períodos próximos à cirurgia é evitado. 

 

31)  Os medicamentos atuam e provocam alterações 
em diversos sistemas no organismo, desde os 
mais simples até os mais complexos. Portanto, 
são classificados conforme o grau de risco que o 
seu uso pode oferecer à saúde do paciente. Para 
essa classificação, foi adotado o critério de tarjas 
(faixas), que são facilmente identificadas nas 
embalagens dos medicamentos.  Assinale a 
alternativa que apresenta um medicamento que 
não possui tarja:  

 
(A) Metformina.  

(B) Losartana.  

(C) Azitromicina.  

(D) Diazepam.  

 
32) Desde 1998 existe no mercado farmacêutico 

brasileiro os medicamentos genéricos que são 
medicamentos que apresentam o mesmo 
princípio ativo que um medicamento de 
referência. Assinale a alternativa incorreta 
referente a estes medicamentos:  

 
(A) São equivalentes aos medicamentos de 

referência.  
(B) Possuem um “G” indicativo de genérico na 

embalagem.  
(C) São fabricados apenas por indústrias 

farmacêuticas brasileiras.  
(D) Não apresentam nome fantasia.  

33)  A RESOLUÇÃO-RDC Nº 20, DE 5 DE MAIO DE 

2011 dispõe sobre o controle de 

medicamentos à base de substâncias 

classificadas como antimicrobianos, de uso 

sob prescrição, isoladas ou em associação. 

Dentre as substâncias listadas abaixo, aquela 

que, segundo a resolução mencionada, só 

pode ser dispensada com retenção de receita 

é:  

 

(A) cloridrato de sulfanilamida.  

(B) cloridrato de sibutramina.  

(C) clorpromazina.  

(D) cloridrato de clozapina. 

 

34) Segundo a RDC 20/2011 da ANVISA, a 

quantidade de medicamentos abrangidos que 

podem estar contidos em cada receita é:  

 

(A) 1.  

(B) 2.  

(C) 3.  

(D) 4.  

 

35)  Toda farmácia trabalha com vários 

medicamentos, o que envolve diferentes 

fabricantes e diversas apresentações, sendo 

importante a organização de prateleiras e 

gavetas para facilitar a procura pelo 

medicamento. 

Para a organização de uma farmácia, os 

seguintes medicamentos devem ser 

agrupados na mesma seção:  
 

(A) comprimidos, drágeas, cápsulas, pastilhas e 

pílulas.  

(B) comprimidos, drágeas, cremes, pastilhas e 

pílulas.  

(C) injetáveis, drágeas, cápsulas, pastilhas e 

pílulas.  

(D) cremes, pomadas, unguentos, supositórios, 

óvulos, bastões e pastilhas. (E) inaladores, 

pós, granulados e pastilhas. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-inflamat%C3%B3rios_n%C3%A3o-esteroides
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-inflamat%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-inflamat%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiplaquetar
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter
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36)  As formas farmacêuticas foram desenvolvidas 

para facilitar a administração de medicamentos 

a pacientes de faixas etárias diferentes ou em 

condições especiais, e para permitir seu melhor 

aproveitamento.  Entre as formas farmacêuticas 

abaixo, as que apresentam MENOR estabilidade 

no que concerne à homogeneidade são:  

 

(A) emulsões.  

(B) comprimidos.  

(C) drágeas.  

(D) cápsulas.  

 

37)  Comprimido é a compressão de uma ou mais 

substâncias químicas na forma de pó ou grânulo. 

No que se refere às substâncias sólidas, assinale 

a alternativa correta:  

 

(A) Os comprimidos não podem variar de tamanho, 

forma, natureza, peso, espessura e dureza;  

(B) Poucos comprimidos são de via oral, 

proporcionando menor sensação de sabor 

desagradável;  

(C) Variam de tamanho dependendo do uso a qual 

estão destinados e a forma de fabricação;  

(D) A dosagem não pode variar, não sendo resistente 

a revestimentos externos. 

 

38)  As soluções orais, necessitam de componentes 

que dêem cor e sabor ao líquido para tornar o 

medicamento mais agradável ao gosto. Sobre as 

formas farmacêuticas líquidas, assinale a 

alternativa INCORRETA:  
 

(A) As suspensões são geralmente de via oral;  

(B) A ação do medicamento líquido é lenta, pois 

demoram a se dispersarem no organismo; 

(C) Há possibilidade de injeções intramusculares, 

que prolongam as ações do medicamento, como 

por exemplo, a Multiprednisolona injetável, com 

ação que dura 14 dias;  

(D) A desvantagem é que as partículas sofrem 

sedimentação. 

39)  Os prazos de estabilidade se referem às 

propriedades físico-químicas dos 

medicamentos, quando não houver 

recomendação específica do fabricante e 

desde que preservadas a segurança, 

qualidade e eficácia do medicamento, 

portanto, estes prazos foram estabelecidos 

considerando que não ocorra contaminações 

microbiológicas, caso haja suspeita de 

contaminação, o produto deve ser 

descartado.  Ao perder a estabilidade os 

medicamentos apresentam sinais físicos de 

alteração das formas farmacêuticas. Das 

alternativas abaixo qual não é um sinal físico 

de alteração?  
 

(A) Formação de precipitados.  

(B) Mudança de coloração.  

(C) Turvação da solução.  

(D) Interação medicamentosa. 

 

40)  O Diazepam está indicado para sedação basal 

antes de procedimentos terapêuticos ou 

intervenções tais como: cardioversão, 

cateterismo cardíaco, endoscopia, exames 

radiológicos, pequenas cirurgias, redução de 

fraturas, biópsias, curativos em queimados, 

etc., com o objetivo de aliviar a tensão, 

ansiedade ou estresse agudo e para diminuir 

a lembrança de tais procedimentos. Como um 

ansiolítico comumente prescrito nas 

unidades de saúde e como pertence a uma 

classe sujeita a controle especial (Port 344) 

deve ser prescrita em:  
 

(A) Notificação de receita “A” de cor azul.  

(B) Notificação de receita “A” de cor amarela.  

(C) Notificação de receita “B” de cor amarela.  

(D) Notificação de receita “B” de cor azul. 




