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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 8

Tempo e artista

Imagino o artista num anfiteatro1

Onde o tempo é a grande estrela
Vejo o tempo obrar a sua arte
Tendo o mesmo artista como tela4

Modelando o artista ao seu feitio
O tempo, com seu lápis impreciso
Põe-lhe rugas ao redor da boca7

Como contrapesos de um sorriso

Já vestindo a pele do artista
O tempo arrebata-lhe a garganta10

O velho cantor subindo ao palco
Apenas abre a voz, e o tempo canta

Dança o tempo sem cessar, montando13

O dorso de exausto bailarino
Trêmulo, o ator recita um drama
Que ainda está por ser escrito16

No anfiteatro, sob o céu de estrelas
Um concerto eu imagino
Onde, num relance, o tempo alcance a glória19

E o artista, o infinito.
Chico Buarque de Holanda. Paratodos.
SONOPRESS, BMG, Ariola Discos Ltda.

QUESTÃO 1

Considerando as idéias do texto, é correto afirmar que o autor

A apresenta o tempo como um inimigo implacável da carreira do
artista.

B mostra divergências existentes entre a imaginação do artista
e a ação do tempo.

C relata acontecimentos vividos por um artista através dos
tempos.

D sustenta que, na sua imaginação, a estrela do espetáculo é o
tempo, e não o artista.

QUESTÃO 2

Assinale a opção em que o pronome “lhe” não tem o mesmo
sentido que em: “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).

A Afagou-lhe os cabelos com amor.
B A luz sempre lhe afugenta o sono.
C O marido sempre lhe nega a resposta. 
D Ajeitou-lhe o colar e saiu mansamente.

QUESTÃO 3

O processo de formação da palavra “anfiteatro” (v.1 e 17) é
denominado

A composição por justaposição.
B derivação imprópria.
C derivação prefixal.
D derivação parassintética.

QUESTÃO 4

Assinale a opção em que o verbo arrebatar apresenta o mesmo
sentido que ocorre em “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).

A A atriz arrebatou a cena e dançou.
B A beleza do lugar arrebatou sua alma.
C A interpretação do pianista arrebatou aplausos.
D Flores frágeis, o vento as arrebata.

QUESTÃO 5

Na segunda estrofe, o pronome “lhe” em “Põe-lhe rugas ao redor
da boca” está empregado em referência a

A “artista”.
B “feitio”.
C “tempo”.
D “lápis”.

QUESTÃO 6

O autor empregou o pronome relativo “Onde” (v.19) para se
referir à palavra “concerto” (v.18). Assinale a opção em que o
pronome relativo “onde” foi usado de acordo com a escrita culta
padrão.

A São pessoas desonestas, pessimistas e individualistas, onde só
pensam nelas mesmas.

B Por ser interesseiro, casou-se com a rica filha do vizinho onde
mais tarde se separou.

C As mulheres procuram o caminho mais largo, onde são menos
numerosos os espinhos.

D Depois de muito refletir, decidiu ser padre onde foi morar
num seminário.

QUESTÃO 7

O termo em destaque, em “Que ainda está por ser escrito” (v.16),
classifica-se como

A substantivo.
B adjetivo.
C advérbio.
D verbo.

QUESTÃO 8

De acordo com o contexto, em “E o artista, o infinito” (v. 20), a
vírgula marca a elipse do verbo

A imaginar.
B alcançar.
C divisar.
D lobrigar.
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Texto para as questões 9 e 10

O Brasil, ao adensar presença econômica na América do

Sul por meios múltiplos — da internacionalização das empresas

aos investimentos produtivos e à exportação de produtos com

valor agregado, todos fatores nucleares ao entendimento da

celebrada folga cambial e redução de vulnerabilidade externa —,

não esperava colher apenas louros e palmas dos vizinhos. Há

tensões no front. Há choques de interesses, valores e idéias.

José Flávio Sombra Saraiva. Uma política à altura dos desafios.

In: Folha de S.Paulo, 15/12/2007, p. 3 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Tomando o texto como referência inicial, assinale a opção correta

no que concerne ao papel do Brasil na América do Sul. 

A O país vem conseguindo impor suas visões de mundo sem

contestações dos vizinhos.

B A força do Brasil no seu entorno decorre da capacidade

econômica e política de empreender projetos produtivos

voltados para a integração.

C A internacionalização das empresas brasileiras na região tem

um papel nefasto aos projetos de desenvolvimento locais.

D O Brasil possui poder proporcional ao da Alemanha e da

França em capacidade de patrocinar os custos totais da

integração na região, sem riscos de debates internos e com

recursos para bancá-los.

QUESTÃO 10

Ainda considerando o texto como referência inicial, assinale a

opção correta.

A A Amazônia, por estar no coração do centro-norte da América

do Sul, é área de grande interesse para a integração da região.

B A Amazônia brasileira, incluída nos novos projetos de

investimento energético, como o primeiro leilão para

construção de hidrelétrica no rio Madeira, é a área mais

dinâmica de integração sul-americana.

C A integração sul-americana caminha sem sustos e crises de

valores e políticas.

D A força do empreendimento sul-americano tem no tema do

desenvolvimento sustentável seu eixo estrutural e condição

primeira para a aproximação das sociedades envolvidas no

esforço de adensamento nas relações internacionais da região.

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta relativamente aos problemas e questões

que envolvem o contexto amazônico.

A A questão indígena, embora relevante por envolver seres

humanos, está bem resolvida e não causa preocupações aos

governos subnacionais e nacional.

B O problema fundiário apresenta baixa vinculação com a

questão ambiental.

C A exploração ilegal de madeiras do conjunto rico da

biodiversidade da região e dos minérios é matéria de grande

preocupação dos habitantes da região e do Brasil.

D A produção de conhecimento científico de ponta e

tecnológico acerca dos temas amazônicos é controlada pelos

centros científicos e pelas universidades da região.

QUESTÃO 12

O crescimento econômico do Brasil é tema da ordem do dia.

Novos elementos vêm sendo agregados pelos órgãos públicos e

privados de pesquisa no final de 2007 e início de 2008. Assinale

a opção correta relativamente a esse tema.

A Quanto à paridade do poder de compra do real, o Brasil,

segundo o Banco Mundial, é a sexta economia do mundo, de

acordo com os dados de 2005.

B O Brasil de 2007 manteve o grau de crescimento pífio do PIB

do ano anterior.

C O Brasil, apesar do crescimento notado nos anos recentes,

diminuiu seu peso relativo na economia latino-americana.

D O Brasil é a economia emergente que mais cresce nos

últimos anos, particularmente quando comparada às

economias da China e da Índia.

QUESTÃO 13

As relações entre sociedade e educação, no Brasil

contemporâneo, reúnem aspectos positivos e negativos. A

respeito desse tema, assinale a opção correta.

A A educação de melhor qualidade, embora se concentre na

oferta para classes sociais mais elevadas, não interfere no

destino social dos educandos.

B A educação básica atende, de forma universal, a todos os que

dela necessitam, com qualidade equivalente, em todas as

partes do país, nos estabelecimentos públicos e privados.

C As universidades públicas federais contribuem modestamente

para o desenvolvimento nacional e para a produção de

pesquisa científica das ciências básicas.

D A formação do cientista brasileiro vem progredindo

quantitativamente, quando comparada à de uma década atrás.
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QUESTÃO 14

Acerca do sistema operacional Windows XP, assinale a opção

correta.

A O Painel de controle possibilita configurar som e vídeo do

computador.

B O Windows Explorer é um programa usado para a edição de

imagens e permite defini-las como papel de parede.

C O backup do Windows XP é um programa que permite

compactar arquivos em diversos formatos.

D A opção Executar do menu Iniciar executa automaticamente os

programas definidos como favoritos no momento da iniciação

do computador.

QUESTÃO 15

Prezado Senhor

Seguem anexos os projetos solicitados

Atenciosamente,

Considerando a janela do Word 2003 exibida na figura acima e

as características do Microsoft Office, assinale a opção correta.

A A palavra  está alinhada à direita na página.Atenciosamente,

B Ao se clicar a ferramenta , a palavra selecionada ficará

em negrito.

C Para definir o formato da página deve ser selecionada a opção

Configurar página do menu .

D Ao se clicar a ferramenta , o texto selecionado ficará

subscrito.

QUESTÃO 16

Considerando a figura do BrOffice Calc exibida acima, assinale

a opção correta.

A Para se calcular o total do semestre é possível que foram

executados os seguintes procedimentos: clicar a célula B9;

clicar a ferramenta ; pressionar a tecla �.

B Para se mover uma célula é suficiente clicar a ferramenta

 e arrastá-la. 

C A ferramenta  permite salvar o documento em edição.

D Ao se clicar a ferramenta , serão definidas cores para o

fundo das células.
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QUESTÃO 17

Considerando os conceitos de Internet e o navegador Internet Explorer 6

(IE6), assinale a opção correta.

A Download é um tipo de conexão rápida e segura da Internet. 

B No endereço www.sead.pa.gov.br, o termo pa.gov indica que se trata de

um sítio do governo do estado do Pará e .br indica que é um sítio do

Brasil.

C Uma característica importante do IE6 é a existência de mecanismos de

segurança avançados contra todo tipo de vírus.

D Upload é um serviço de antivírus do IE6.

QUESTÃO 18

Considerando a figura acima, que ilustra uma mensagem em edição no

Outlook Express 6.0, assinale a opção correta.

A A ferramenta  é usada para inserir cópia de arquivo anexo.

B Ao se clicar a ferramenta , a mensagem será excluída.

C Para iniciar uma nova mensagem é suficiente clicar o botão .

D O campo  indica que uma cópia da mensagem será

encaminhada para o destinatário do endereço .

QUESTÃO 19

Assinale a opção correta, segundo a Lei n.º 5.810/1994

— Regimento Jurídicos dos Servidores Públicos Civis

do Estado do Pará.

A O servidor responde civil, penal e

administrativamente pelo exercício irregular de suas

atribuições.

B Acerca de servidor não aprovado em estágio

probatório, é apropriado afirmar que ele será

demitido.

C Urbanidade e discrição não são deveres funcionais do

servidor.

D A sanção disciplinar de repreensão será aplicada nos

casos da prática de infração administrativa de

natureza grave.

QUESTÃO 20

Assinale a opção em que constam os requisitos

funcionais indispensáveis para a aprovação no estágio

experimental a que se submete o servidor público em

exercício.

A assiduidade, disciplina e liderança

B disciplina, responsabilidade e popularidade

C assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,

produtividade e responsabilidade

D responsabilidade, disciplina, assiduidade, capacidade

de iniciativa, liderança e cortesia
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

O sistema nervoso autônomo (SNA), também conhecido como
sistema nervoso visceral, vegetativo ou automático, comanda as
funções viscerais do organismo para mantê-lo estável frente às
necessidades de adaptação aos meios internos e externos.
Assinale a opção que não está relacionada ao SNA.

A Os músculos esqueléticos são enervados pelos nervos efetores
do SNA.

B As sinapses ocorrem nos gânglios externos ao eixo
cerebroespinhal.

C Os nervos pós-ganglionares não são mielinizados.
D No SNA, observa-se a formação de plexos periféricos

extensos.

QUESTÃO 22

Internet: <www.preferatele.com/docs/medicina/10/farmacologie> (com adaptações).

Com base na figura acima, julgue os itens seguintes.

I Nas sinapses pós-ganglionares das fibras do sistema
parassimpático, correspondentes ao ponto 2 da figura, é
liberado o medidor químico denominado acetilcolina.

II Nas sinapses pós-ganglionares das fibras do sistema
simpático, correspondente ao ponto 4 da figura, o medidor
químico liberado é a noradrenalina.

III A noradrenalina liga-se aos receptores conhecidos como
nicotínicos.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I e II estão certos.
B Apenas os itens I e III estão certos.
C Apenas os itens II e III estão certos.
D Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 23

Todas as sensações, sentimentos e pensamentos HUMANOS,

assim como aprendizagem e memória, só ocorrem devido ao

processo de comunicação entre as células nervosas. O processo

químico de interação entre os neurônios e entre os neurônios e as

células efetoras acontece na terminação do neurônio, em uma

estrutura chamada sinapse. Acerca das sinapses, assinale a opção

correta.

A Os neurônios que sintetizam e liberam acetilcolina são

denominados neurônios adrenérgicos.

B Quando um potencial de ação alcança o botão terminal de um

neurônio pré-sináptico, um canal de cálcio é aberto,

estimulando a exocitose de vesículas pré-sinápticas que

contêm os neurotransmissores.

C Condução sináptica refere-se à propagação dos impulsos

nervosos de uma célula nervosa a outra.

D Parte da norepinefrina liberada pelos neurônios pré-sinápticos

é retirada da fenda sináptica após a sua reabsorção pelo

neurônio pós-sinático.

QUESTÃO 24

A hipertensão arterial sistêmica é uma patologia caracterizada por

níveis de pressão arterial elevados. No Brasil, estima-se que

aproximadamente 15% dos indivíduos adultos possam ser

considerados hipertensos. O controle dessa patologia é feito por

diversos grupos de medicamentos, entre eles os bloqueadores

adrenérgicos. A respeito da interação entre agonistas e(ou)

antagonistas e dos receptores adrenérgicos, assinale a opção

correta.

A O propanolol e a adrenalina são exemplos, respectivamente,

de agonista e de antagonista dos receptores adrenérgicos beta

do tipo 1.

B A fenilefedrina é um importante agonista dos receptores alfa

do tipo 2.

C A anfetamina, considerada um antagonista de ação direta, age

no neurônio pré-sináptico causando a liberação de

neurotransmissores.

D Existem duas classes de receptores adrenérgicos,

denominadas alfa e beta.

1

2

4

3

SNC
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QUESTÃO 25

MARSA é a denominação atribuída às cepas de Staphylococcus

aureus resistentes à oxacilina e a aminoglicosídeos. Evitar a

transmissão destes microrganismos entre os profissionais da área

de saúde e os pacientes constitui importante desafio das

comissões de infecção hospitalar. No que se refere às atividades

que devem ser desenvolvidas pelos profissionais de saúde no caso

de pacientes com MARSA, assinale a opção correta.

A O número excessivo de visitas é considerado fator de risco

associado à aquisição de MARSA em ambiente hospitalar.

B O resultado negativo das culturas de secreção nasal de

pacientes com suspeita de MARSA é suficiente para retirá-los

do isolamento.

C Os antibióticos prescritos para os pacientes com MARSA

devem-se basear nos resultados das culturas, para se manter

o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos padronizados no

hospital.

D A lavagem das mãos antes e depois do contato com um

paciente com MARSA exclui a necessidade de se usarem

luvas.

QUESTÃO 26

A oxacilina é um antimicrobiano indicado no tratamento das

infecções causadas pelo Staphylococcus aureus produtores

de penicilinase. Com relação a esse antimicrobiano, assinale a

opção correta.

A A oxacilina é um antibiótico semi-sintético, derivado das

penicilinas.

B Esse antibiótico pode ser conservado em temperatura

ambiente, ou seja, entre 10 ºC e 35 ºC.

C A principal via de eliminação da oxacilina da circulação é

através da excreção da bile.

D A oxacilina injetável sofre metabolização de primeira

passagem pelo fígado.

Texto para as questões 27 e 28

A inflamação é uma reação do tecido vascularizado a uma

injúria local causada por agentes físicos, como trauma mecânico,

radiação, calor e frio; químicos, como substâncias irritantes,

álcalis e outros; e biológicos, como fungos, bactérias, vírus ou

protozoários. Muito embora esse mecanismo de defesa seja

geralmente benéfico, efeitos maléficos indesejáveis são comuns.

Esses efeitos indesejáveis são ocasionados por uma resposta

excessiva que pode causar lesão tecidual progressiva. Nesses

casos, fármacos antiinflamatórios ou imunossupressivos podem

ser necessários para modular o processo inflamatório.

QUESTÃO 27

Com base no texto acima, assinale a opção correta, a respeito dos

antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs).

A Os AINEs atuam na biossíntese das prostaglandinas, agindo

diretamente na inibição de enzimas da via da cicloxigenase.

B Os fármacos antiinflamatórios não-esteroidais constituem um

grupo de substâncias relacionadas quimicamente entre si.

C O paracetamol é um exemplo de AINE com alta atividade

antiinflamatória.

D A aspirina possui efeitos antiinflamatório, antipirético e

analgésico na sua forma de ácido acetilsalicílico.

QUESTÃO 28

Ainda com base no texto, assinale a opção correta quanto aos

antiinflamatórios esteroidais.

A A prednisona pode ser administrada na forma de uma pró-

droga, como é o caso da prednisolona, que é rapidamente

convertida em prednisona no organismo.

B A diferença na atividade antiinflamatória dos corticosteróides

sintéticos e naturais decorre da baixa metabolização no fígado

e conseqüentemente do aumento da meia vida dos compostos

sintéticos.

C A hidrocortisona e a dexametasona são exemplos de

corticosteróides endógenos.

D Moléculas são classificadas como esteróis devido à presença

de grupamentos !NH3 nas cadeias laterais.



UnB/CESPE – SEAD/UEPA

Cargo 14: Nível Superior Técnico – Formação: Farmácia – 7 –

QUESTÃO 29

A esquizofrenia é uma doença mental que afeta a capacidade da

pessoa de distinguir se as experiências vividas são ou não reais,

comprometendo sua capacidade de pensar logicamente, sentir

emoções e sentimentos e comportar-se em situações sociais. É

uma doença multifatorial, que envolve alterações na química

cerebral, fatores genéticos e mesmo alterações estruturais, e

acomete aproximadamente 1% da população. Essa doença não

tem cura, mas os seus sintomas são controlados por meio de

tratamento com medicamentos conhecidos como neurolépticos.

Acerca da clorpromazina, um neuroléptico amplamente utilizado

no tratamento dessa patologia, assinale a opção correta.

A A clorpromazina atua bloqueando os receptores pós-

sinápticos muscarínicos no cérebro.

B O uso prolongado da clorpromazina causa tanto vício como

dependência física.

C Por possuir propriedade altamente lipofóbica, essa droga se

acumula em órgãos muito vascularizados, como cérebro,

pulmão e fígado.

D A clorpromazina é metabolizada por processos oxidativos

mediados, principalmente, pelas enzimas microssômicas

hepáticas.

QUESTÃO 30

Julgue os itens a seguir relacionados aos conceitos de

medicamentos genéricos produzidos e comercializados no Brasil

após a publicação, pelo Poder Executivo, da Lei n.º 9.787/1999.

I É considerado medicamento genérico aquele medicamento

que contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose, forma

farmacêutica, mesma via de administração e com a mesma

indicação terapêutica e bioequivalência que o medicamento

de referência no país.

II Os termos medicamento genérico e medicamento similar são

sinônimos.

III A denominação do fármaco presente no medicamento

genérico deve seguir a designação da denominação comum

brasileira (DCB) conforme o princípio farmacologicamente

ativo do medicamento.

IV Os medicamentos classificados como fitoterápicos, apesar de

precisarem de registro junto à Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA) para serem comercializados, não

apresentam a forma genérica.

A quantidade de itens certos é igual a 

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 31

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o uso racional
de medicamentos ocorre quando o paciente recebe medicamentos
apropriados para a patologia que apresenta, em doses adequadas
à suas necessidades individuais, pelo período necessário e pelo
menor custo. Assinale a opção que descreve intervenções
adequadas à promoção do uso racional de medicamentos.

A A escolha do medicamento deve ser baseada na rotina do
hospital ou unidade de atendimento aos pacientes.

B O paciente deve ser esclarecido acerca da patologia, mas
informações adicionais sobre os medicamentos prescritos
devem ser evitadas, já que confundem o paciente e atrapalham
o curso do tratamento.

C Deve-se priorizar o uso de medicamentos essenciais
selecionados por comitês de farmácia e terapêutica.

D Deve-se enfatizar, no ensino da farmacologia dos
medicamentos, a sua farmacocinética e farmacodinâmica,
sendo o ensino das interações medicamentosas dispensável.

QUESTÃO 32

O efeito terapêutico de um fármaco depende, entre outros fatores,
da concentração e da velocidade com que o princípio ativo atinge
o local de ação, o que é influenciado pela via de administração
utilizada. Atualmente, 80% dos tratamentos realizados fora do
ambiente hospitalar utilizam fármacos administrados por via oral.
Em relação a esse assunto, assinale a opção correta.

A A administração de fármacos pela via oral apresenta os
mesmos riscos que a administração pela via parenteral.

B Os fármacos absorvidos pela mucosa oral, bem como os
absorvidos pelo trato gastrointestinal, não sofrem
metabolização de primeira passagem pelo fígado.

C Todo princípio ativo liberado no trato gastrointestinal é
absorvido e liberado na circulação.

D A via oral é a mais utilizada na automedicação.

QUESTÃO 33

A respeito da legislação farmacêutica criada a partir da
regulamentação da profissão farmacêutica, pelo decreto
n.º 20.377/1931, e da criação dos conselhos regionais e federal de
farmácia, pela Lei n.º 3.820/1960, assinale a opção incorreta.

A Mesmo após a criação dos conselhos de farmácia, os
estabelecimentos farmacêuticos continuaram a ser fiscalizados
pela repartição sanitária.

B Uma das atribuições do conselho de farmácia é organizar o
código de deontologia farmacêutica.

C Para se inscrever nos conselhos regionais de farmácia, é
necessário que o profissional seja diplomado ou graduado no
curso de bacharel em farmácia, farmácia-bioquímica ou
farmácia industrial.

D O objetivo do conselho de farmácia é zelar pela observância
dos preceitos da ética e da disciplina da classe dos que
exercem atividade farmacêutica no país.
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QUESTÃO 34

O Ministério da Saúde recebeu 24 notificações de casos suspeitos

de febre amarela entre dezembro de 2007 e janeiro de 2008. À

época, dois casos foram oficialmente confirmados, cinco foram

descartados e os outros ainda estavam em investigação. Em casos

como esse, de suspeita de surtos, os dados da vigilância

epidemiológica são de fundamental importância devido à

gravidade clínica e grande potencial de disseminação da patologia

em áreas urbanas. Assinale a opção incorreta acerca das

atividades da vigilância epidemiológica.

A As ações da vigilância epidemiológica são desempenhadas de

modo contínuo, o que permite conhecer, a cada momento, o

comportamento da doença, de forma que as medidas de

intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com

eficácia.

B São funções da vigilância epidemiológica: coleta,

processamento e análise de dados, recomendação das medidas

de controle apropriadas, promoção de ações de controle,

avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e

divulgação dos dados pertinentes.

C A morbidade e a mortalidade são, respectivamente, o dado

mais utilizado pela vigilância epidemiológica e o mais

importante indicador de gravidade.

D Os achados de investigação epidemiológica de casos e surtos

substituem as informações de notificação, como fontes de

infecção e mecanismos de transmissão.

QUESTÃO 35

A gestão de estoques em uma farmácia hospitalar envolve

diversas estratégias, entre as quais a padronização dos

medicamentos adequados ao perfil de atendimento dessa

organização de saúde. Com relação à padronização de

medicamentos, assinale a opção correta.

A Um dos objetivos primários da padronização de

medicamentos é selecionar medicamentos de acordo com as

preferências dos médicos que a farmácia atende.

B A padronização deve ficar sob a responsabilidade do setor de

compras do hospital, que estabelece critérios de inclusão

e(ou) exclusão de produtos.

C A padronização de medicamentos permite selecionar

fármacos com valor terapêutico comprovado, de menor

toxicidade e de fácil aquisição no mercado de forma a reduzir

a variedade de medicamentos na unidade de saúde.

D O processo de padronização utiliza diferentes técnicas

gerenciais, como a classificação ABC, que agrupa os

medicamentos, de acordo com as suas propriedades

farmacológicas.

QUESTÃO 36

Julgue os itens que se seguem, de acordo com as normas de

dispensação de medicamentos, atividade que deve ser exercida ou

supervisionada pelo profissional farmacêutico, com o objetivo de

orientar corretamente o usuário de medicamentos não-prescritos.

I Durante a dispensação, o farmacêutico deve priorizar os

medicamentos seguros, com eficácia e qualidade

comprovadas e atentar para o custo do tratamento indicado.

II Durante a dispensação ambulatorial de medicamentos, o

registro de medicamentos sob regime especial de controle está

sob a supervisão do gerente administrativo do

estabelecimento de saúde.

III Durante a dispensação dos medicamentos, o farmacêutico

deve utilizar técnicas de abordagem ao paciente, acrescida de

aconselhamento, com o objetivo de garantir a sua aderência

ao tratamento e o uso racional do medicamento dispensado.

IV O farmacêutico não pode substituir medicamentos similares,

para não interferir na eficácia do tratamento.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 37

A qualidade do medicamento dispensado ao paciente depende de

um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que

visam a sua conservação. Com relação ao armazenamento,

assinale a opção correta.

A O recebimento dos medicamentos não é uma atividade que

corresponde ao processo de armazenamento dos

medicamentos.

B A central de abastecimento farmacêutica (CAF) é a área

utilizada para a armazenagem de medicamentos e materiais

médico-hospitalares.

C Um procedimento não recomendado na armazenagem de

medicamentos é a rotatividade entre os itens de materiais

mantidos em estoque.

D A estocagem dos medicamentos consiste em ordenar os

medicamentos de acordo com suas características e com as

condições específicas de conservação exigidas.
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QUESTÃO 38

O uso inadequado de medicamentos é um importante problema de
saúde pública, e contribuem para esse problema tanto a
automedicação como a prescrição incorreta. Relativamente à
validação da prescrição médica, que é a primeira etapa do ciclo de
utilização do medicamento, assinale a opção correta.

A O único aspectos a ser analisado na prescrição dos medicamentos
pelo farmacêutico, é o da interação medicamentosa.

B A validação da prescrição médica contribuiu para o uso racional
de medicamentos.

C O farmacêutico não pode substituir medicamentos prescritos por
medicamentos genéricos com os mesmos princípios ativos e na
mesma dosagem.

D Em caso de interações medicamentosas graves, o farmacêutico
deve substituir o medicamento e depois enviar uma notificação ao
Conselho Regional de Farmácia informando sobre o caso.

QUESTÃO 39

Entre as etapas da gestão dos produtos farmacêuticos, o controle de
estoque é um passo fundamental para se evitar o desabastecimento da
unidade de saúde. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

I O estoque de segurança corresponde à quantidade de cada
medicamento que deve ser mantida como reserva para garantir a
continuidade do atendimento em situações imprevistas.

II O inventário serve para se comparar o estoque registrado em ficha
(manual ou eletrônica) com o estoque real.

III O controle de entrada e saída dos medicamentos é um passo
importante no gerenciamento dos materiais farmacêuticos.

IV A definição de estoque máximo varia de uma unidade de saúde
para outra.

A quantidade de itens certos é igual a 

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 40

O desenvolvimento de pesquisas clínicas de novos fármacos

é de fundamental importância para o controle das doenças

existentes e para a melhora da qualidade de vida dos

pacientes. Nessas pesquisas, o profissional responsável pelo

projeto deve assegurar a credibilidade do ensaio proposto e

a proteção dos participantes, empregando métodos éticos.

Assinale a opção correta no que tange a aspectos éticos

adotados em uma pesquisa clínica.

A Durante a fase de planejamento do projeto, os riscos e as

inconveniências previsíveis devem ser considerados em

relação ao benefício esperado.

B Após os primeiros resultados com o grupo-piloto, o

projeto de pesquisa clínica que envolve seres humanos

deve ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da

unidade onde vai ser desenvolvida.

C Os indivíduos que participam da pesquisa só devem ser

informados sobre isso ao final do projeto, para que não

ocorra interferências externas nos resultados obtidos.

D Após a conclusão da pesquisa, é necessário identificar à

comunidade científica o paciente que participou do

projeto, para que todos possam conhecer os resultados

obtidos.


