ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

DATA:
24 de março de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
9h às 12h

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

A

A
A

B

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
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.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.
09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
CARGO:
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a
expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre
também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção.
Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho.
Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos
de produção que não mais lhes pertencem.
Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar
sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu
possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de
continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar
participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria
única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o
comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de
trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de
produção/proletários.
Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira
integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a
sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não
importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria
sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete,
mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de
valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar
definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja
mais e mais acelerada).
O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado
de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte
citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da
força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não
tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de
trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os
produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo
no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente
de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais,
afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a
acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de
trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim,
impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e
intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário
em que se insere.
FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
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01) No texto,

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

04) Com referência aos elementos linguísticos que compõe
o texto, é correto afirmar

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o domínio
da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento
do capital para seus donos.
(B) A ideologia capitalista está voltada para a produção de
produtos que possibilitem distribuir os resultados do
trabalho humano.
(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo
capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e
significativa de todos os envolvidos na cadeia de
produção.
(D) A relação Capital e Produção insere o trabalhador como
parte importante do processo, com o objetivo de tornálo um gestor livre de sua força de trabalho.

(A) Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes
pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador,
proprietário do dinheiro e dos meios de produção,
adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de
vista morfológico.
(B) O predicado da oração “O trabalho torna-se então
alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja
informação está centrada no nome.
(C) Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode
ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo
“a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à
norma culta do português.
(D) A oração “que se insere.” (L.41) tem função
substantiva.
05) Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma
em

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem
usada no texto a expressa na alternativa
(A) Apresenta emprego de expressões referenciais em que é
constante a presença de termos ressignificados por
causa de seu sentido conotativo.
(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a
expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião

(A) “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as
demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por
“em que”, preservando a coerência textual.
(B) “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade.
(C) O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do
objeto direto.
(D) Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade
querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação
antes do verbo “eliminar”.

sobre a problemática do capitalismo.
(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador do
discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de
vista definido e, a seguir, vale-se do processo
referencial, com predomínio da linguagem denotativa.
(D) A estratégia argumentativa do enunciador do discurso
contempla

o

emprego

constante

de

palavras

e

expressões metafóricas para caracterizar as relações
interpessoais.
03) Exerce a mesma função sintática da expressão “de
produção” (L.1), o termo
(A) “Da produção” (L.1).
(B) “Dos produtores” (L.3).
(C) “do dinheiro” (L.13).
(D) “força de trabalho” (L.13/14).

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

06) Há ocorrência de predicado verbal na alternativa
(A) “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:”
(L.27/28).
(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões”
(L.35).
(C) “a ele são atrelados” (L.39).
(D) “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40).
07) Há exemplo de linguagem figurada em
(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a
generalização da produção para a troca.” (L.1).
(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao
mercado” (L.7/8).
(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto
seja mais e mais acelerada” (L.24/25).
(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos
personagens” (L.38/39).
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08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de

com a finalidade de expressar
(A) Adjunto adverbial de lugar.
(A) Ironia

(B) Aposto.

(B) crítica.

(C) Vocativo.

(C) contestação.

(D) Predicativo.

(D) concordância.
13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz
09) Com referência ao texto, é correto afirmar
(A) O

vocábulo

“trabalhadores”

(L.5)

primária de formação um

tem

função

predicativa.
(B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação
hipotética no futuro.

(A) Adjetivo.
(B) Verbo.
(C) Substantivo.
(D) Advérbio

(C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza
“mercadoria.
(D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal.
10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino
ou feminino, é o da alternativa

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal,
pode ser substituída pela forma composta da alternativa
(A) Tem levado.
(B) Tinha levado.
(C) Terá levado.

(A) “produtor” (L.7).

(D) Teria levado.

(B) “capital” (L.21).
(C) “personagens” (L.39).

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é

(D) “cenário” (L.40).
(A) ”também’ (L.3).
11) Leia o trecho abaixo:

(B) “então” (L.7).
(C) “próprios” (L.17).

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores,

(D) “assim” (L.10).

submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios
no mercado.” (L.16/17).

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é
(A) introduzir oração conclusiva.
(B) separar aposto em uma oração.
(C) separar orações coordenadas assindéticas.
(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
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LEGISLAÇÃO DO SUS
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QUESTÕES DE 16 A 20

16) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 compete à direção
estadual do Sistema Único de Saúde:

19) Sobre a Programação Pactuada e Integrada – PPI é
correto afirmar:

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas
do Sistema Único de Saúde.
(C) Coordenar e participar na execução das ações de
vigilância epidemiológica.

(A) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e
hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e
controle de doenças, constituindo um instrumento
essencial de reorganização do modelo de atenção e da
gestão do SUS, de alocação dos recursos e de
explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas
de governo.
(B) Envolve as atividades de assistência ambulatorial, de
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de
doenças, constituindo um instrumento essencial de
reorganização do modelo de atenção e da gestão do
SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do
pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

(D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde.
17) São atribuições do Ministério da Saúde sobre a política
de alta complexidade/custos no SUS, exceto:
(A) Controle, avaliação e auditoria dos serviços.
(B) Definição de incorporação dos procedimentos a serem
ofertados a população pelo SUS.
(C) Financiamento das ações.
(D) Definição de normas nacionais.
18) Ao Sistema Único de Saúde não compete:
(A) Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
(B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
(C) Fiscalizar e Inspecionar alimentos, compreendido o seu
controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo animal.
(D) Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.

(C) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e
hospitalar, de epidemiologia e controle de doenças,
constituindo um instrumento essencial de reorganização
do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação
dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido
entre as três esferas de governo.
(D) Envolve as atividades de assistência hospitalar,
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle
doenças, constituindo um instrumento essencial
reorganização do modelo de atenção e da gestão
SUS, de alocação dos recursos e de explicitação
pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

20) De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de
2006 analise as alternativas a seguir:
I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a Saúde
do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna, Câncer de
colo do útero e de mama.
II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e
articuladas pelas três instâncias federativas no sentido
de reforçar o SUS como política de Estado mais do que
política de governos; e de defender, vigorosamente, os
princípios basilares dessa política pública, inscritos na
Constituição Federal.
III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância da
participação e do controle social com o compromisso de
apoio à sua qualificação.
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

de
de
de
do
do

Apenas a alternativa I está correta.
As alternativas I e II estão corretas.
As alternativas I e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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QUESTÕES DE 21 A 40

21) São princípios fundamentais dispostos no Código de
Ética Farmacêutica, SALVO:

23) Segundo os postulados do Código de Ética
Farmacêutica, é vedado ao Farmacêutico, EXCETO:

(A) O farmacêutico deve manter atualizados os seus
conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar, de
forma contínua, o desempenho de sua atividade
profissional.
(B) O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com
autonomia técnica e sem a inadequada interferência de
terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro,
finalidade política, religiosa ou outra forma de
exploração em desfavor da sociedade.
(C) O farmacêutico atuará com respeito à vida humana, ao
meio ambiente e à liberdade de consciência nas
situações de conflito entre a ciência e os direitos e
garantias fundamentais previstos na Constituição
Federal.
(D) O farmacêutico responde sempre individualmente, ainda
que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou
delegar no exercício da profissão.

(A) fornecer meio, instrumento, substância ou conhecimento
para induzir à prática, ou dela participar, de tortura,
eutanásia, aborto ilegal, toxicomania ou de quaisquer
outras formas de procedimento degradante ou cruel em
relação ao ser humano e aos animais.
(B) praticar ato profissional que cause dano material, físico,
moral ou psicológico, que possa ser caracterizado como
imperícia, negligência ou imprudência.

22) É direito do farmacêutico:

(C) declarar possuir títulos científicos ou especialização que
não possa comprovar, nos termos da lei.
(D) guardar sigilo de fatos e informações de que tenha
conhecimento no exercício da profissão, excetuando-se
os casos amparados pela legislação vigente, cujo dever
legal exija comunicação, denúncia ou relato a quem de
direito.
24) O farmacêutico, perante seus pares e demais
profissionais da equipe de saúde, deve comprometer-se,
dentre outros, a:

I. interagir com o profissional prescritor, quando
necessário, para garantir a segurança e a eficácia da
terapêutica, observado o uso racional de medicamentos.
II. exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da
legislação sanitária vigente, em especial quanto à
legibilidade da prescrição.
III. dispor seus serviços profissionais às autoridades
constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer
outra vantagem pessoal, em caso de conflito social
interno, catástrofe ou epidemia.
IV. negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam
contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica,
comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, a
outros profissionais envolvidos e ao respectivo
Conselho Regional de Farmácia.

I.

É verdadeiro o que se afirma em:

25) “Essa área do conhecimento estuda a ação dos fármacos
sobre os genes. É o estudo das influências genéticas
sobre as respostas aos fármacos. Avalia as variações da
ação de medicamentos em função de certas nuances
genéticas”.

(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e IV
I, III e IV
I, II e III
II, III e IV

denunciar atos que contrariem os postulados éticos da
profissão.
II. empenhar-se em elevar e firmar seu próprio conceito,
procurando manter a confiança dos membros da equipe
de trabalho e dos destinatários do seu serviço.
III. adotar critério justo nas suas atividades e nos
pronunciamentos sobre serviços e funções confiados
anteriormente a outro farmacêutico.
É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

II
I, II e III
I e III
III

A área de conhecimento citada acima é a:
(A)
(B)
(C)
(D)
CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

Cronofarmacologia.
Imunofarmacologia.
Farmacogenética.
Farmacoterapia.
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26) O(a)s _________________são formas farmacêuticas
sólidas utilizadas para veicularem medicamentos que
serão administrados pela via retal. Podem ter a forma
cônica, ovalada, entre outras.
Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
(A) Pomadas.
(B) Adesivos.
(C) Supositórios.
(D) Pastilhas.
27) Assinale a alternativa onde consta um exemplo de forma
farmacêutica sólida:
(A) Infusões.
(B) Emulsões.
(C) Soluções.
(D) Cápsulas.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

31) Em relação à utilização de luvas como equipamento de
proteção individual, marque a opção ERRADA.
(A) Deve-se retirar as luvas imediatamente após o término
do procedimento.
(B) Atenção especial deve ser dada à possibilidade de
desenvolvimento de reação de hipersensibilidade às
luvas de látex. Neste caso, devem ser utilizadas as luvas
de vinil
(C) As luvas não protegem de perfurações de agulhas, mas
está comprovado que elas podem diminuir a penetração
de sangue em até 50% de seu volume.
(D) Deve-se tocar na parte externa das luvas ao removê-las.
32) São procedimentos que devem ser tomados no período
pós exposição a material biológico.

(D) Na solução sólida, o solvente pode ser sólido ou líquido.

I. Nas exposições de mucosas, deve-se lavar
exaustivamente com água ou solução salina fisiológica.
II. Após exposição em pele íntegra, lavar o local com água
e sabão ou solução antisséptica com detergente (PVPI,
clorexidina) abundantemente.
III. Se o acidente for percutâneo, lavar imediatamente o
local com água e sabão ou solução antisséptica com
detergente (PVPI, clorexidina). Não fazer espremedura
do local ferido, pois favorece um aumento da área
exposta.
IV. devem ser realizados procedimentos que aumentem a
área exposta, tais como cortes e injeções locais. A
utilização de soluções irritantes (éter, hipoclorito de
sódio) também está contraindicada.

29) “É uma solução que contém uma quantidade máxima do
soluto dissolvido no solvente numa determinada
temperatura e pressão. Esta quantidade máxima de
soluto dissolvido é expresso através do coeficiente de
solubilidade”.

A quantidade de assertivas corretas é:
(A) 1
(B) 3
(C) 2
(D) 4

O enunciado acima se refere ao conceito de solução:
(A) diluída.
(B) saturada.
(C) concentrada.

33) Resíduo de Serviço de Saúde (RSS) é o produto
residual, não utilizável, resultante das atividades
exercidas por estabelecimentos prestadores de serviços
de saúde, que, por suas características, necessita de
processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou
não tratamento prévio à sua disposição final. São
exemplos de resíduos do grupo D, EXCETO:

28) A respeito das propriedades das soluções, assinale a
opção verdadeira.
(A) Uma solução homogênea significa que o soluto pode ser
distinto do solvente.
(B) Para que uma solução seja classificada como líquida, o
solvente não deve ser líquido.
(C) Uma solução límpida significa que a solução é
transparente à luz.

(D) iônica.
30) Dentre os sistemas abaixo, o único que NÃO é uma
dispersão é:
(A) soro caseiro.
(B) espuma de barbear.
(C) leite.
(D) espuma de poliuretano.

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
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34) Na indústria farmacêutica, com o uso de nanomateriais
desenvolveram-se os fármacos de liberação controlada,
frequentemente descritos como “Drug Delivery
Systems”, que oferecem inúmeras vantagens quando
comparados a outros de dosagem convencional. Entre as
vantagens, destacam-se:
I.

a proteção do fármaco no sistema terapêutico contra
possíveis instabilidades no organismo, promovendo
manutenção de níveis plasmáticos em concentração
constante.
II. a diminuição da eficácia terapêutica.
III. a diminuição expressiva da toxicidade pela redução de
picos plasmáticos de concentração máxima; a
diminuição da instabilidade e decomposição de
fármacos sensíveis.
IV. o elevado custo de obtenção dos nanossistemas
comparados com as formulações farmacêuticas
convencionais
É correto o que se afirma em:
(A) I, II, III e IV
(B) I e III
(C) I, III e IV
(D) II e IV
35) Sobre as interações farmacodinâmicas, marque a opção
INCORRETA.
(A) as interações farmacodinâmicas são as interações em
que os efeitos finais são resultantes das ações
farmacodinâmicas próprias de cada agente terapêutico
administrado e podem ocorrer em nível de receptores e
estruturas intimamente associadas a eles, ou ainda
quando os fármacos agem em sistemas diferentes, mas o
efeito de um deles é alterado pelo efeito do outro.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

36) Produto dietético é o:
(A) produto tecnicamente elaborado para atender às
necessidades dietéticas de pessoas em condições
fisiológicas especiais.
(B) produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou
elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa
ou para fins de diagnóstico.
(C) estabelecimento
que
comercializa,
mediante
autosserviço, grande variedade de mercadorias, em
especial produtos alimentícios em geral e produtos de
higiene e limpeza.
(D) estabelecimento que comercializa, no atacado ou no
varejo, grande variedade de mercadorias e, de modo
especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e
limpeza.
37) É INCORRETO
Homeopática.

afirmar

sobre

a

Farmácia

(A) A manipulação de medicamentos homeopáticos não
constantes das farmacopeias ou dos formulários
homeopáticos depende de aprovação do órgão sanitário
federal.
(B) Nas localidades desprovidas de farmácia homeopática,
poderá ser autorizado o funcionamento de posto de
medicamentos homeopáticos ou a dispensação dos
produtos em farmácia alopática.
(C) A farmácia homeopática só poderá manipular fórmulas
oficinais e magistrais, obedecida a farmacotécnica
homeopática.
(D) É vedado às farmácias homeopáticas manter seções de
vendas de correlatos e de medicamentos não
homeopáticos quando apresentados em suas embalagens
originais.

(B) As interações medicamentosas classificadas como
farmacodinâmicas se referem quando duas ou mais
drogas produzem efeitos que se interagem ou quando a
interação ocorre a nível de receptores farmacológicos.
(C) A farmacodinâmica não está relacionada com os efeitos
bioquímicos e fisiológicos das drogas e o seu
mecanismo de ação.
(D) Um receptor farmacológico é qualquer componente
biológico que interage com uma molécula da droga,
produzindo um efeito sobre o organismo.

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
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38) De acordo com a lei nº 3820/1960, são atribuições do
Conselho Federal de Farmácia:
I. realizar reuniões gerais dos Conselhos Regionais de
Farmácia para o estudo de questões profissionais de
interesse nacional.
II. propor às autoridades competentes as modificações que
se tornarem necessárias à regulamentação do exercício
profissional, assim como colaborar com elas na
disciplina das matérias de ciência e técnica
farmacêutica, ou que, de qualquer forma digam respeito
à atividade profissional.
III. expedir resoluções, definindo ou modificando
atribuições ou competência dos profissionais de
farmácia, conforme as necessidades futuras.
IV. tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas
pelos Conselhos Regionais e dirimi-las.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

40) Saneante domissanitário é a:
(A) solução em base aquosa, estéril, apirogênica,
acondicionada em recipiente único de 100mL ou mais,
com esterilização final.
(B) substância ou preparação destinada à higienização,
desinfecção ou desinfestação de ambientes e superfícies.
(C) preparação líquida, resultante da ação dissolvente e/ou
extrativa de um insumo inerte sobre uma determinada
droga, considerada uma forma farmacêutica básica.
(D) eliminação da patogenicidade dos auto-isoterápicos e
bioterápicos pela ação de agentes físicos e/ou químicos.

A quantidade de itens corretos é:
(A)
(B)
(C)
(D)

2
1
4
3

39) Segundo o disposto na lei nº 9782/1999, consideram-se
bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização
sanitária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária:
I.

cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto
fumígero, desde que derivado do tabaco.
II. conjuntos, reagentes e insumos destinados a
diagnóstico.
III. radioisótopos
para
uso
diagnóstico in
vivo e
radiofármacos e produtos radioativos utilizados em
diagnóstico e terapia.
IV. alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus
insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites
de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e
de medicamentos veterinários.
É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II, III e IV
I, II e III
II, III e IV
I
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