
 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 
 

FARMACÊUTICO - BIOQUÍMICO 
 

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.  
 

Português Conhecimentos Gerais Noções de Informática Conhecimentos 
Específicos 

08 06 08 18 

     

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 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D, E), 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. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 2 (DUAS) hora a partir do início da prova. 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. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 60 (SESSENTA) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este 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) 3025-1017 
E-mail: ima.itapecurumirim@gmail.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                     QUESTÕES DE 01 A 08 

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 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 
Um dos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988, a segurança é uma necessidade 1 

fundamental da vida em sociedade e a sensação da ausência dela é capaz de afetar decisivamente a vida de 2 

todos, dos planos de longo prazo à programação para a diversão no final de semana. Quando o direito à vida é 3 

ameaçado, o lazer – também protegido pela Constituição Cidadã – vira uma manifestação de resistência em 4 

meio ao medo. 5 

De uma forma geral, de acordo com o sociólogo Ignácio Cano, a segurança pública regrediu em relação 6 

ao que era há 30 anos, no momento em que foi aprovada a Constituição Federal. Além do crescimento na 7 

criminalidade, houve um aumento no número de locais em que o Estado não é mais soberano, como áreas 8 

dominadas por milícias ou pelo tráfico de drogas. 9 

“De lá para cá, houve uma deterioração. As taxas de homicídio continuaram crescendo e seguem assim 10 

no momento. Houve um deslocamento da violência letal como um problema do Sudeste para o Nordeste, assim 11 

como um aumento da sensação de insegurança. Somos campeões de homicídios no mundo, o que aumenta 12 

essa percepção de crise permanente na segurança pública”, explicou o coordenador do Laboratório de Análise 13 

de Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 14 

“Naquela época, pensava-se que a redemocratização por si só diminuiria a criminalidade. Uma parte da 15 

esquerda acreditava que a inclusão social - reduzir a desigualdade somente - resolveria a criminalidade, o que 16 

não aconteceu. Estudos mostram que essa relação entre pobreza, desigualdade e violência é uma relação de 17 

longo prazo, ou seja, os efeitos dessa redução da desigualdade recente ainda não afetam a situação atual”, 18 

complementou Cano. 19 

O Rio de Janeiro é hoje o foco das atenções nacionais quando o assunto é segurança pública. Sob 20 

intervenção federal desde fevereiro deste ano, o estado vive uma crise na área que se agravou nos últimos anos. 21 

Embora a sensação de insegurança seja comum aos cidadãos fluminenses, aqueles que vivem em regiões 22 

dominadas por criminosos são afetados diariamente pelo medo. Um dos exemplos é o Complexo da Maré, na 23 

capital, onde viviam 129,7 mil pessoas em 2010, segundo o Censo daquele ano. 24 

“A Maré é dividida por barreiras invisíveis, entre áreas dominadas por facções diferentes. Mas nos 25 

últimos anos o direito de ir e vir caiu por causa do Estado, as incursões não têm hora para acontecer. Vi o 26 

crescimento da opressão do Estado dentro da minha favela”, comentou Flávia Cândido, 36 anos, moradora da 27 

Maré, estudante de Português e Italiano na UERJ. 28 

“Só em 2018, foram 43 incursões policiais, 43 dias sem aula, sem poder ir à faculdade. Só esse ano 29 

tivemos três grandes operações. No último dia 20 de junho, tivemos a novidade do helicóptero, tendo como 30 
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resultado a morte do Marcos Vinícius (estudante de 14 anos) e mais seis execuções de pessoas que não sabemos 31 

nem o nome”, lembra Flávia, que é mãe de duas crianças e um adolescente. 32 

A sensação permanente de medo afeta toda a vida de quem se sente inseguro, inclusive o lazer. “Fica 33 

difícil falar de lazer com tudo que o que vivemos. Mas tentamos sobreviver fazendo do luto a luta”, pontuou 34 

Flávia. “O lazer nosso é poder curtir um futebol, ver o filho jogar, a cerveja, o funk. Não temos acesso a mais 35 

cultura que isso, porque não existe mobilidade urbana para nós que não seja voltada para o trabalho”, 36 

completou. 37 

Além da insegurança e da falta de mobilidade, comunidades como a de Flávia também sofrem com a 38 

limitação causada pelo baixo rendimento médio de seus moradores. Com o orçamento mais apertado, a 39 

prioridade fica com despesas básicas como alimentação e moradia. Segundo os dados da Pesquisa de 40 

Orçamentos Familiares 2008-09, os gastos com cultura aumentavam gradualmente conforme a faixa de 41 

rendimento do domicílio subia. 42 

Mas a falta de acesso ao lazer e à cultura em geral é apenas uma parte da restrição ao qual essas 43 

populações são submetidas. “[Afeta os direitos à] Integridade, saúde, educação. As pessoas não podem ir à 44 

escola, às vezes não podem ter acesso direito à saúde. O direito ao lazer... E há um impacto forte sobre a 45 

atividade econômica”, ressaltou Cano. 46 

“É algo que tem impacto sistêmico sobre todos os direitos. A violência doméstica tem impacto na 47 

igualdade de gênero, por exemplo. É difícil achar uma área em que isso não afeta”, completou. 48 

Uma das políticas públicas apontadas como saída para o problema da violência, a educação é ameaçada 49 

diretamente pela insegurança. “Não existe um horário tranquilo para se estudar, já começa com o horário menor 50 

nas escolas. Temos apenas um colégio de ensino médio funcionando o dia inteiro e um colégio noturno, para 51 

atender a 140 mil pessoas. Você já não dá o direito à educação. Acabamos tendo que mandar nossos filhos 52 

para outros bairros. Temos mães com filhos em escolas de outras comunidades, tendo que passar por essas 53 

barreiras invisíveis diariamente”, destacou Flávia, mãe de um adolescente de 17 anos que acorda às 5 horas 54 

para estudar em Copacabana e fugir da precariedade causada pela violência. 55 

Em 2009, o IBGE divulgou o suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre 56 

vitimização e acesso à Justiça no Brasil com dados relativos àquele ano. Além de informações sobre a 57 

existência de dispositivos de segurança nos domicílios, a publicação mostrou que 47,2% da população com 10 58 

anos ou mais se sentia insegura na própria cidade, número que subia para 50,3% nas áreas urbanas. 59 

“Mais da metade da população urbana se declarou insegura, enquanto esse número foi de 30,7% nas 60 

áreas rurais. Também havia uma diferença na sensação de segurança entre as regiões do Brasil, com o Norte 61 

tendo a maior sensação de insegurança (51,8%). Há também essa redução conforme a pessoa se afasta do 62 

próprio domicílio, com a pessoa se sentindo mais segura na residência (78,6%), depois no bairro (67,1%) e, 63 

por último, na cidade onde mora (52,8%)”, explicou o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar 64 

Azeredo. 65 

“Além disso, quanto maior o estrato de renda, maior a segurança no domicílio, mas menor no bairro e 66 

na cidade onde mora. Essa diferença na percepção de segurança desses três locais mostrou-se fundamental 67 
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nesse caso. A pesquisa mostra também que as mulheres se sentem menos seguras no geral na comparação com 68 

os homens”, complementou Cimar. 69 

Com o aumento na criminalidade e 59.103 homicídios dolosos em 2017, de acordo com levantamento 70 

do Monitor da Violência, existe uma tendência ao aumento na sensação de insegurança, que cada vez mais se 71 

mostra difundida em grandes cidades como o Rio de Janeiro. 72 

“O que fica claro é: se alguém achava que se podia proteger alguns e deixar outros grupos na 73 

insegurança, a história mostra que não há um caminho para um grupo ou outro, muito embora essa violência 74 

afete mais alguns. Há que se encontrar uma saída para todos”, encerrou Cano. 75 

 
FONTE: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias  
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01) As vozes enunciadoras do discurso, nesse texto 
 

(A) consideram o panorama político brasileiro 
favorável ao surgimento de políticas públicas 
capazes de conduzir o país a um futuro promissor 
quanto ao cenário de violência vivida pela 
população. 

(B) defendem a liberdade de uso da força policial por 
considerá-la indispensável ao combate do 
consequente crescimento da violência, sobretudo 
nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro. 

(C) Apontam saída para a contenção da violência 
urbana, o lazer para aqueles que vivem na miséria 
e sem direito à educação, que é o único meio de 
mudança no estrato social. 

(D) veem o povo brasileiro sem o senso crítico 
necessário para separar o joio do trigo e coibir 
tudo o que impeça que a sua pátria se liberte do 
avanço da violência. 

(E) revelam-se saudosista, pois deixam subentendido 
que, até a promulgação da Constituição Federal, 
os índices de violência se mostravam suportáveis 
em relação aos índices divulgados nos tempos 
últimos. 

 

02) Há correspondência modo-temporal entre a 
forma verbal simples “regrediu” (L.6) e a 
composta 

 

(A) tivesse regredido. 

(B) tinha regredido. 

(C) teria regredido. 

(D) tem regredido. 

(E) terá regredido. 
 

03) A alternativa em que o trecho em negrito e 
sublinhado não estabelece uma relação de 
dependência sintática com a ideia principal é  

 

(A) “a sensação da ausência dela é capaz de afetar 
decisivamente a vida de todos”. (L.2/3). 

(B) “pensava-se que a redemocratização por si só 
diminuiria a criminalidade” (L.15). 

(C) “Estudos mostram que essa relação entre 
pobreza” (L.17). 

(D) “Fica difícil falar de lazer” (L.33/34). 

(E) “É difícil achar uma área” (L.48). 
 

04)  
 

“há um caminho” (L.74) 

 
A única variação estrutural correta para a oração em 
evidência é  
 

(A) haverão uns caminhos. 

(B) existirão uns caminhos. 

(C) terão uns caminhos. 

(D) ocorrerá uns caminhos. 

(E) existirá uns caminhos. 
 

05) Há predicado verbal em 
 

(A) “a segurança é uma necessidade fundamental da 
vida em sociedade” (L.1/2). 

(B) “Somos campeões de homicídios no mundo” 
(L.12). 

(C) “essa relação entre pobreza, desigualdade e 
violência é uma relação de longo prazo” 
(L.17/18). 

(D) “a educação é ameaçada diretamente pela 
insegurança.” (L.49/50). 

(E) “esse número foi de 30,7% nas áreas rurais” 
(L.60/61). 

 

06) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, 
é correto afirmar 

 

(A) “só” (L.15) expressa o mesmo valor semântico de 
“apenas” (L.51). 

(B) “ou seja” (L.18) antecipa uma retificação do que 
foi afirmado anteriormente. 

(C) “Com” (L.70) introduz no contexto uma ideia de 
conformidade. 

(D) “tendência”, em “existe uma tendência” (L.71), 
não muda de função sintática se houver a 
substituição do verbo existir por  haver.  

(E) “ou”, em “um grupo ou outro” (L.74) e “ou”, em 
“47,2% da população com 10 anos ou mais se 
sentia insegura na própria cidade” (L.58/59) 



 
 

 FARMACÊUTICO - BIOQUÍMICO                                                                                                     Página 7 de 16 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

expressam o mesmo sentido no contexto em que 
estão inseridos. 

 

07) Exerce a mesma função sintática de “de todos” 
(L.2/3) a expressão 

 

(A) “da violência” (L.11). 

(B) “de Português” (L.28). 

(C) “de pessoas” (L.31). 

(D) “de acesso” (L.43). 

(E) “de renda” (L.66). 
 

08) A alternativa cujo adjetivo tem valor de tempo é  
 

(A) “De lá para cá” (L.10). 

(B) “longo” (L.18). 

(C) “permanente”  (L.33).  

(D) “gradualmente” (L.41). 

(E) “menor” (L.50). 
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09) O Dr. Miguel Lauand é o atual prefeito do 
Município de Itapecuru Mirim eleito nas últimas 
eleições municipais de 2016 na coligação “É 
Tempo De Reconstruir”, contendo os seguintes 
partidos políticos: 

 

(A) PDT, MDB, PRTB, PRB e PSB. 

(B) PTC, PFL, MDB, PRB e PHS. 

(C) PRB, PHS, PTC, PMDB, PRTB e PSB. 

(D) PRTB, PMDB, PSDB, PRB e PP. 

(E) PSDB, PDT, PHS, PTC, PMDB e PRB. 
 

10) Em relação à reforma da Previdência no Brasil, 
proposta nesse ano de 2019 pelo governo federal, 
e que tramita no congresso nacional, não é correto 
afirmar que: 

 

(A) A reforma da Previdência aumenta o tempo para 
se aposentar, limita o benefício à média de todos 
os salários, eleva as alíquotas de contribuição 
para quem ganha acima do teto do INSS e 
estabelece regras de transição para os atuais 
assalariados. 

(B) Em relação ao texto originalmente encaminhado 
pelo governo, ficaram de fora a capitalização 
(poupança individual) e mudanças na 
aposentadoria de pequenos produtores e 
trabalhadores rurais. 

(C) Na nova regra geral para servidores e 
trabalhadores da iniciativa privada que se 
tornarem segurados após a reforma, fica 
garantida na Constituição somente a idade 
mínima. O tempo de contribuição exigido e 
outras condições serão fixados definitivamente 
em lei. Até lá, vale uma regra transitória. 

(D) Após a aprovação de dois turnos na Câmara dos 
Deputados, para ser aprovada também no Senado, 
é necessário a metade dos votos dos Senadores 
mais um, em dois turnos. 

(E) Os estados ficaram de fora das novas normas, 
devendo apenas adotar fundos complementares 
para seus servidores dentro do prazo de dois anos 
da futura emenda, além de poderem cobrar 

alíquotas progressivas, nos moldes da instituída 
para os servidores federais. 

 

11) Há quatro principais gases de efeito estufa (GEE), 
além de duas famílias de gases, regulados pelo 
Protocolo de Quioto. Os utilizados como gases 
refrigerantes, solventes, propulsores, espuma e 
aerossóis e têm potencial de aquecimento global, 
são os: 

 

(A) Hidrofluorcarbonos. 

(B) Perfluorcarbonos. 

(C) Óxidos Nitrosos. 

(D) Clorofluorcarbonos. 

(E) Gases metano. 
 

12) O IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo BC 
para definir a taxa básica de juros do país. 
Atualmente, agosto de 2019, a taxa Selic está em:  

 

(A) 5% ao ano. 

(B) 5,5% ao ano. 

(C) 6% ao ano. 

(D) 6,5% ao ano. 

(E) 7% ao ano. 
 

13) Um conjunto de oito bits representa um byte, que 
é a fração dos dados que pode ser compreendida 
pelos usuários de computadores. Um petabyte, 
equivale a: 

 

(A) Um milhão de gigabytes. 

(B) Um milhão de terabytes. 

(C) Um milhão de megabytes. 

(D) Um milhão de kilobytes. 

(E) Um milhão de yotabytes. 
 

14) A respeito da cultura popular maranhense, 
assinale a alternativa incorreta: 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                                              QUESTÕES DE 09 A 14 
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(A) O Bumba meu boi maranhense recebeu do 
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) o título de Patrimônio 
Cultural do Brasil. 

(B) As religiões de Matriz Africana estão muito 
presentes na cultura maranhense e são conhecidas 
como Tambor de Mina, razão pela qual o 
Maranhão é conhecido como terra de Tambor de 
Mina. 

(C) A cidade de São Luís ganhou o título de Jamaica 
Brasileira na década de 1980 pela popularidade 
que o ritmo do reggae adquiriu na cidade. 

(D) A cidade de São Luís abriga um Museu de Arte 
Sacra, localizado no Palácio Arquiepiscopal de 
São Luís ao lado da Catedral de Nossa Senhora 
da Vitória. 

(E) Comemorada, durante todo o mês de março, 
desde os tempos coloniais, a Festa do Divino 
Espírito Santo é uma curiosa mistura de devoção 
ao Divino com homenagens ao Império. 
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15) Em relação aos recursos e ferramentas do 
Windows 10, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Quando você usar a restauração do sistema para 
restaurar o computador a um estado anterior, 
programas e atualizações instalados são 
removidas. 

(B) O Windows possui uma ferramenta que permite 
excluir os arquivos e pastas inúteis do 
computador. A Limpeza de Disco examina, exibe 
e exclui determinados arquivos e pastas, 
liberando espaço valioso no disco rígido e 
melhorando o desempenho do sistema. 

(C) O Desfragmentador de Disco é um utilitário do 
Windows que permite aos usuários procurar 
arquivos de sistema corrompidos do Windows e 
restaurar esses arquivos. 

(D) Ferramentas Administrativas além de conter as 
ferramentas avançadas do Windows, incorporou 
as Ferramentas do Sistema, presentes nas versões 
anteriores do Windows. São ferramentas para a 
manutenção preventiva ou corretiva do Windows 
10. 

(E) A ferramenta Restauração do Sistema não 
recupera documentos pessoais, como e-mail e 
arquivos criados pelo usuário. 

 

16) Dos tipos de memória ROM listadas abaixo, 
assinale àquela se caracteriza por ser regravável, 
mas que podemos selecionar o que será apagado, 
ao invés de apagarmos todas as informações: 

 

(A) SDROM. 

(B) EPROM 

(C) PROM. 

(D) VROM. 

(E) EEPROM. 
 

17) Assinale a alternativa em que a associação do tipo 
de arquivo com a sua extensão não está correta: 

 

(A) Arquivo de vídeo => .aac 

(B) Arquivo instalador => .msl 

(C) Arquivo de imagem => .png  

 
 
 
 

(D) Arquivo de áudio => .wav 

(E) Arquivo de texto => .rtf 
 

18) No Microsoft Word 2010, as tabulações são 
espaçamentos que você define em um 
documento. Existem alguns tipos de tabulações 
especificas para cada situação, e elas podem ser 
encontradas no canto esquerdo da régua em um 
documento, nas seguintes opções: 

 

(A) Justificado, Esquerdo, Centralizado e Direito. 

(B) Direito, Fracionado, Esquerdo, Barra, Decimal e 
Centralizado. 

(C) Decimal, Justificado, Esquerdo, Centralizado, 
Barra e Direito. 

(D) Esquerdo, Centralizado, Direito, Decimal e Barra. 

(E) Barra, Justificado, Centralizado, Direito e 
Esquerda. 

 

19) Quando se mistura os operadores, o Microsoft 
Excel 2010 segue uma tabela de prioridades 
executando determinadas operações matemáticas 
antes de outras. Nas alternativas abaixo, assinale 
àquela que indica o operador que tem prioridade 
em uma fórmula criada no Excel, em relação aos 
outros: 

 

(A) ̂  

(B) % 

(C) * 

(D) < > 

(E) / 
 

20) Qual o serviço da Internet que tem como objetivo 
principal a conversão de nomes de máquinas em 
endereços IPs e vice-versa? 

 

(A) HTTP. 

(B) TCP/IP. 

(C) HTML. 

(D) DNS. 

(E) FTP. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA                                                    QUESTÕES DE 15 A 22 
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21) No Microsoft Access, para recuperar ou executar 
uma ação com dados especificado, deve-se criar 
o seguinte objeto de banco de dados: 

 

(A) Tabela. 

(B) Consulta. 

(C) Formulário. 

(D) Relatório. 

(E) Macro. 
 

22) No Microsoft PowerPoint 2010, as guias padrão 
são:  

 

(A) Arquivo, Página Inicial, Inserir, Layout, 
Transições, Animações, Apresentação de Slides, 
Revisão e Exibição. 

(B) Arquivo, Página Inicial, Inserir, Layout, 
Transições, Apresentação de Slides, Revisão e 
Exibição. 

(C) Arquivo, Página Inicial, Inserir, Design, 
Transições, Temas, Apresentação de Slides, e 
Exibição. 

(D) Arquivo, Página Inicial, Editar, Inserir, Design, 
Transições, Temas, Apresentação de Slides, e 
Exibição. 

(E) Arquivo, Página Inicial, Inserir, Design, 
Transições, Animações, Apresentação de Slides, 
Revisão e Exibição. 
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23) Sobre Código de Ética Farmacêutica, considere: 
 

I. É direito do farmacêutico exercer a sua 
profissão sem qualquer discriminação, seja por 
motivo de religião, etnia, orientação sexual, 
raça, nacionalidade, idade, condição social, 
opinião política, deficiência ou de qualquer 
outra natureza vedada por lei.   

II. O farmacêutico, durante o tempo em que 
permanecer inscrito em um Conselho Regional 
de Farmácia, independentemente de estar ou 
não no exercício efetivo da profissão, deve 
exercer a profissão farmacêutica respeitando os 
atos, as diretrizes, as normas técnicas e a 
legislação vigentes. 

III. É proibido ao farmacêutico obstar ou dificultar 
a ação fiscalizadora ou desacatar as autoridades 
sanitárias ou profissionais, quando no exercício 
das suas funções.  

 
Estão CORRETOS:  
  

(A) I, II, III. 
(B) I e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas.  

(E) II apenas. 
 

24) Estabelecer protocolos é de fundamental 
importância para a harmonização das condutas 
terapêuticas, em conformidade com a medicina 
baseada em evidências. Sobre a elaboração 
destes, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Os protocolos devem ser elaborados a partir da 
relação de medicamentos essenciais e do 
formulário terapêutico.  

(B) Sua elaboração precisa envolver a equipe, com a 
finalidade de favorecer o processo de educação 
continuada e a troca de informações.  

(C) Devem ser elaborados de forma participativa, 
com especialistas de cada clínica médica, além de 
sociedades médicas. 

 
 
 
 

(D) Os protocolos devem contemplar condutas 
cientificamente recomendadas, exclusivamente 
as medicamentosas, buscando definir e 
harmonizar especialmente indicações, 
posologias, duração de tratamento.  

(E) O ideal é que as informações dos medicamentos 
selecionados estejam anexadas à relação de 
medicamento, em um único documento. 

 

25) Considerando as condicionantes para a 
estocagem de medicamentos termolábeis, analise 
as afirmativas. 

 
I. Necessitam de temperatura entre 18 e 22ºC.  

II. Estão sujeitos a alterações em suas propriedades 
físico-químicas, quando acondicionados de 
forma inadequada.  

III. Por serem produtos sujeitos à legislação 
específica e causarem dependência física e/ou 
química exigem controle diferenciado, por meio 
de formulários próprios e prestação de contas 
aos órgãos fiscalizadores.  

IV. São necessários aparelhos condicionadores de 
ar, que permitem o controle da temperatura 
ambiente.   

 
Estão CORRETOS:  
  

(A) I, II, III, IV. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I, II e IV apenas. 

(D) II e III, apenas.  

(E) II e IV apenas. 
 

26) Um sistema de distribuição tem início a partir de 
uma solicitação de medicamentos (por parte do 
requisitante) para o nível de distribuição 
envolvido, visando suprir as necessidades desses 
medicamentos por um determinado período de 
tempo. Sobre as etapas deste processo, marque a 
alternativa INCORRETA: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 23 A 40 
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(A) A análise da solicitação é feita com uma 
avaliação criteriosa para proceder ao atendimento 
requerido, verificando as quantidades 
distribuídas, o consumo, a demanda (atendida e 
não atendida), o estoque existente, a data do 
último atendimento e a solicitação anterior.  

(B) No processamento do pedido atende-se à 
solicitação mediante documento elaborado em 
duas vias, sendo uma cópia para a unidade 
requisitante e a outra para o controle da 
distribuição. 

(C) A preparação e liberação dos pedidos devem ser 
feitas por um funcionário e revisadas por outro, 
para evitar as falhas. 

(D) Após a preparação do pedido, o responsável pela 
unidade de fornecimento deve conferir todos os 
itens e assinar as duas vias do documento, 
confirmando o recebimento pelo setor solicitante. 

(E) Na preparação e liberação do pedido deve-se 
separar os medicamentos por ordem cronológica 
de prazo de validade. 

 

27) A Portaria 344/98, que dispõe sobre sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle 
especial, informa que a Autorização de 
Importação e o Certificado de Não Objeção, 
ambos de caráter intransferível, serão expedidos 
em 6 (seis) e 5 (cinco) vias, respectivamente, 
podendo os mesmos serem emitidos por processo 
informatizado, ou não, os quais terão a seguinte 
destinação, exceto: 

 

(A) 1ª via - Órgão competente do Ministério da 
Saúde.  

(B) 2ª via – Importador.  

(C) 3ª via – Exportador.  

(D) 4ª via - Autoridade competente do país 
exportador. 

(E) 5ª via - Delegacia de Repressão a Entorpecentes 
do Departamento de Polícia Militar do estado 
vigente. 

 

28) Sobre a ligação dos fármacos às proteínas 
plasmáticas, é correto afirmar:  

 

(A) A albumina plasmática é uma proteína de pouca 

importância, 

(B) A albumina plasmática liga principalmente 
fármacos básicos, 

(C) A ligação saturável as vezes leva a uma relação 
linear entre a dose do fármaco e a concentração 
de sua porção livre, 

(D) Uma extensa ligação proteica acelera a 
eliminação do fármaco (metabolismo e/ou 
filtração glomerular), 

(E) A competição entre fármacos pela ligação pode 
levar a interações medicamentosas clinicamente 
importante.  

 

29) Sobre a Política Nacional de Medicamentos, 
marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso: 

 
(   ) Os medicamentos essenciais devem estar 

continuamente disponíveis aos segmentos 
da sociedade que deles necessitem, nas 
formas farmacêuticas apropriadas.  

(   ) Serão enfatizadas, especialmente pelo 
gestor federal, as questões relativas ao 
registro de medicamentos e à autorização 
para o funcionamento de empresas e 
estabelecimentos, bem como as restrições 
e eliminações de produtos que venham a 
revelar-se inadequados ao uso, na 
conformidade das informações decorrentes 
da farmacovigilância.  

(    ) O processo de descentralização não exime 
os gestores federal e estadual da 
responsabilidade relativa à aquisição e 
distribuição de medicamentos em 
situações especiais. 

(    ) O processo para garantir a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos 
fundamenta-se no cumprimento da 
regulamentação sanitária, destacando-se as 
atividades de inspeção e fiscalização, com 
as quais é feita a verificação regular e 
sistemática. 

 
Marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(A) V, V, V, V.  

(B) V, F, V, V.  
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(C) V, V, V, F.  

(D) V, F, F, V.  

(E) F, F, V, V.  
 

30) Qual seria o antimicrobiano para uso 
exclusivamente endovenoso? 

 

(A) Ceftriaxona, 

(B) Gentamicina, 

(C) Vancomicina, 

(D) Teicoplanina, 

(E) Ampicilina + sulbactam. 
 

31) Existem diversos mecanismos de ação dos 
fármacos antieméticos que atuam em diversos 
receptores no organismo, dentre os quais 
podemos citar os antieméticos antagonistas dos 
receptores 5HT3.  Dentre as opções abaixo qual 
antiemético é um antagonista dos receptores 
5HT3:  

 

(A) Ciclizina 

(B) Hioscina 

(C) Meclizina 

(D) Ondansetrona 

(E) Prometazina 
 

32) Sobre as vias de administração dos 
medicamentos, considere: 

 
I. As vias de administração são escolhidas para 

tirar proveito das moléculas de transporte e de 
outros mecanismos que possibilitem a entrada 
do fármaco nos tecidos corporais.     

II. Um fármaco administrado por via oral deve 
permanecer estável durante sua absorção pelo 
epitélio do trato gastrintestinal.  

III. A via intramuscular é ideal para um fármaco 
que precisa ser administrado de modo lento e 
contínuo por longo período.  

IV. A velocidade de início de ação dos fármacos 
administrados por via parenteral é 
frequentemente rápida, resultando em aumento 
potencial da toxicidade quando esses fármacos 
são administrados com muita rapidez ou em 
doses incorretas. 

Estão CORRETOS:  
  

(A) I, II, III e IV. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) I e IV, apenas.  

(E) III e IV, apenas. 
 

33) Os antimicrobianos Macrolídeos apresentam um 
grande potencial de desenvolvimento e emprego 
pela sua baixa toxicidade, boa absorção oral e 
uma posologia cômoda. Qual grupo de 
antimicrobianos representa os Macrolídeos:  

 

(A) Clindamicina, Cefoxitina, Cefuroxima. 

(B) Eritromicina, Claritomicina, Azitromicina. 

(C) Linezolida, Tigeciclina, Neomicina. 

(D) Gentamicina, Eritromicina, Cloranfenicol. 

(E) Aztreonam, Azitromicina, Zidovudina. 
 

34) Um exemplo de substancia diurética que é 
farmacologicamente inerte, filtrada no 
glomérulo, mas não reabsorvida pelo nefron e que 
atua indiretamente por modificação do conteúdo 
do filtrado:  

 

(A) Manitol. 

(B) Triantereno. 

(C) Amilorida. 

(D) Espironalctona. 

(E) Eplerenona. 
 

35) Sobre as Boas Práticas de Manipulação de 
Preparações Magistrais e Oficinais para Uso 
Humano em farmácias, marque (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso: 

 
(    ) Perfil de dissolução é a representação 

gráfica ou numérica de vários pontos 
resultantes da quantificação do fármaco, 
ou componente de interesse, em períodos 
determinados, associado à desintegração 
dos elementos constituintes de um 
medicamento ou produto, em um meio 
definido e em condições específicas. 
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(    ) Drogarias, ervanárias e postos de 
medicamentos não podem captar receitas 
com prescrições magistrais e oficinais, 
bem como não é permitida a 
intermediação entre farmácias de 
diferentes empresas.  

(    ) Em caráter excepcional, considerado o 
interesse público, desde que comprovada 
a inexistência do produto no mercado e 
justificada tecnicamente a necessidade da 
manipulação, poderá a farmácia atender 
requisições escritas de profissionais 
habilitados, de preparações utilizadas na 
atividade clínica ou auxiliar de 
diagnóstico, para uso exclusivamente no 
estabelecimento do requerente. 

(    ) É facultado à farmácia, a dispensação de 
medicamentos manipulados em 
substituição a medicamentos 
industrializados, sejam de referência, 
genéricos ou similares. 

 
Marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(A) V, V, F, V.  

(B) V, F, V, V.  

(C) V, V, F, F.  

(D) V, V, V, F.  

(E) F, F, V, F.  
 

36) O uso de anticoncepcionais orais (Aos) é o 
método reversível mais eficaz para evitar a 
gravidez indesejada. Interações entre os Aos e 
outros fármacos tem sido sempre relatadas. Nos 
relatos da ocorrência da gravidez indesejada em 
mulheres usuárias de Aos, pode ser, que outra 
terapia ocorreu paralelamente com:  

 

(A) Hipoglicemiantes. 

(B) Tiroxina. 

(C) Metoprolol. 

(D) Anticoagulantes orais. 

(E) Fenitoína. 
 
 

37) Para realizar um procedimento cirúrgico de 
artroscopia, o anestesista precisa fazer a indução 
da anestesia por via intravenosa. Qual dos 
medicamentos abaixo é o mais indicado para 
realizar este procedimento? 

 

(A) Halotano, 

(B) Sevoflurano, 

(C) Isoflurano, 

(D) Desflurano, 

(E) Tiopental. 
 

38) Sobre a esterilização dos produtos de saúde é 
correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) A área de monitoramento do processamento de 
produtos para saúde deve dispor de sistema para 
guarda dos registros dos monitoramentos. 

(B) È permitido o uso de estufas para a esterilização 
de produtos para saúde.  

(C) Não é permitido à alteração dos parâmetros 
estabelecidos na qualificação de operação e de 
desempenho de qualquer ciclo dos equipamentos 
de esterilização.  

(D) O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato 
só pode ocorrer em caso de urgência e 
emergência.  

(E) O monitoramento do processo de esterilização 
com indicadores físicos deve ser registrado a cada 
ciclo de esterilização.   

 

39) O desinfetante de alto nível é caracterizado como: 
 

(A) Produto que destrói bactérias vegetativas, 
microbactérias, a maioria dos vírus e fungos em 
um período de tempo comprovado.  

(B) Produto que destrói todos os microrganismos em 
um período de tempo comprovado, exceto um 
número elevado de esporos bacterianos. 

(C) Produto letal para todas as formas de fungos.  

(D) Produto que tem a capacidade de destruir todas as 
formas de vida microbiana, em um período de 
tempo comprovado, incluindo os esporos 
bacterianos. 
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(E) Produto que, para exercer sua ação 
desinfetante/esterilizante, foi adicionado de um 
ativador (líquido ou pó). 

 

40) Para a correta e segura utilização das Soluções 
Parenterais (SP) é indispensável à participação e 
o envolvimento de profissionais qualificados, 
com treinamento específico para cada uma das 
atividades. Considerando a afirmativa, marque a 
alternativa INCORRETA: 

 

(A) A ocorrência de qualquer evento adverso 
envolvendo um paciente submetido à terapia com 
SP deve ser obrigatoriamente relatada, no 
momento da suspeita, descrita e investigada, para 
a definição de sua causa, e notificada à autoridade 
sanitária.   

(B) A ocorrência de um desvio da qualidade, em 
qualquer etapa da utilização das SP, deve ser 
relatada e investigada pelos serviços de 
gerenciamento de risco e de epidemiologia 
hospitalar ou pela Comissão de Controle de 
Infecção em Serviços de Saúde, quando 
ocasionar algum dano ao paciente.  

(C) A utilização das SP, com qualidade, segurança e 
eficácia, requer o cumprimento de requisitos 
mínimos para garantir a total ausência de 
contaminações químicas e biológicas, bem como 
interações indesejáveis e incompatibilidades 
medicamentosas. 

(D) Toda etapa da utilização das SP deve atender aos 
procedimentos escritos e ser devidamente 
registrada, evidenciando as ocorrências na 
execução dos procedimentos.  

(E) Todo profissional envolvido nas etapas da 
utilização das SP deve ser submetido a exames 
admissionais e a avaliações médicas periódicas.  

 
 
 
 


