
 
 
Estado de Santa Catarina Município de ITAPEMA 
Edital nº 002/2016 – CONCURSO PÚBLICO 
 
                                                                                                                                         VESPERTINO - 27/11/2016 
PROVA OBJETIVA – OPÇÃO 2                                                                 NÍVEL SUPERIOR 
 
CARGO: FARMACÊUTICO 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta minutos) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
01. Com base no que se afirma nos itens a seguir, assinale a alternativa onde todos os substantivos estão 
de acordo com a norma-padrão da língua.    
I - Pluralizam-se as palavras variáveis e não se pluralizam as invariáveis que compõem o substantivo 
composto.  
II - O plural dos substantivos simples se faz pelo acréscimo da desinência “s”.  
III - Nos substantivos compostos formados por palavras repetidas ou onomatopeias, pluraliza-se o 
segundo elemento.  
IV - Nos nomes dos dias da semana pluralizam-se os dois elementos.  
a) Bem-te-vis / águas-de-colônia / beija-flores. 
b) Lengas-lengas / quartas-feiras / açúcares.  
c) Curto-circuitos / portas-mala / vales-transportes. 
d) Abaixos assinados / salários-mínimos / quebras-cabeças. 
 
Leia a letra desta canção do grupo “Titãs” e responda às próximas três questões. 
 
                           “O Pulso” 
 
O pulso ainda pulsa 
O pulso ainda pulsa... 
Peste bubônica 
Câncer, pneumonia 
Raiva, rubéola 
Tuberculose e anemia 
Rancor, cisticercose 
Caxumba, difteria 
Encefalite, faringite 
Gripe e leucemia... 
 
E o pulso ainda pulsa 
E o pulso ainda pulsa. 
 
Hepatite, escarlatina 
Estupidez, paralisia 
Toxoplasmose, sarampo 
Esquizofrenia 
Úlcera, trombose 
Coqueluche, hipocondria 
Sífilis, ciúmes 
Asma, cleptomania... 
E o corpo ainda é pouco 
E o corpo ainda é pouco 
Assim... 
Reumatismo, raquitismo 
Cistite, disritmia 
Hérnia, pediculose 
Tétano, hipocrisia 
Brucelose, febre tifoide 
Arteriosclerose, miopia 
Catapora, culpa, cárie 
Cãibra, lepra, afasia... 
O pulso ainda pulsa 
E o corpo ainda é pouco 
Ainda pulsa 
Ainda é pouco 
Pulso 
Pulso 
Pulso 
Pulso 
Assim... 
 
02. Analise os itens dados sobre o texto e assinale a alternativa correta: 
I - A letra da canção é construída a partir de um processo chamado enumeração.  
II - A classe de palavras que predomina é o adjetivo. 
III - O texto é predominantemente nominal. 
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IV - Entre os termos de significação mais genérica, o que engloba a maioria das palavras na canção são 
doenças. 
V - “O pulso ainda pulsa”, “E o corpo ainda é pouco.” Há uma relação de concessão entre os dois 
enunciados. Embora o pulso ainda pulse, ou seja, ainda haja vida, tantos sentimentos ruins e doenças 
fazem com que o corpo não possa suportá-los. 
a) Apenas I, II, III e IV estão corretos. 
b) Apenas I, III, IV e V estão corretos. 
c) Apenas II, III, IV e V estão corretos. 
d) Apenas II, IV e V estão corretos. 
 
03. Dentre as palavras da canção há pelo menos cinco (rancor, estupidez, ciúmes, hipocrisia, culpa) que 
podem ser consideradas estranhas. Que termos de significação deve-se utilizar para se referir a essas 
palavras? 
a) Imperfeições, defeitos humanos, sentimentos bons. 
b) Primores, defeitos humanos, sentimentos ruins.  
c) Imperfeições, defeitos humanos, sentimentos ruins. 
d) Incorreções, qualidades humanas, sensibilidade má. 
 
04. Há na canção uma palavra que pode ser considerada polissêmica. Qual? 
a) Culpa 
b) Câncer  
c) Pouco 
d) Raiva  
 
Texto para as próximas duas questões. 
 
“Havia um importante serviço a ser feito e Todo Mundo estava certo de que Alguém o faria. Qualquer Um poderia 
tê-lo feito, mas Ninguém pensou nessa hipótese. Alguém reclamou porque o serviço era de Todo Mundo, mas 
Todo Mundo estava certo de que Qualquer Um o faria. Só que Ninguém poderia imaginar que Todo Mundo iria 
tirar o corpo fora. Por fim, Todo Mundo terminou culpando Alguém porque Ninguém fez o que Qualquer Um 
poderia ter feito.” (José Albuquerque Gueiros). 
 
05. Analise os itens e assinale a opção certa: 
I - As personagens do texto são Todo Mundo, Alguém, Qualquer Um e Ninguém. 
II - Todas as personagens fizeram um serviço importante, cumpriram a sua parte. 
III - Os pronomes indefinidos do texto são Todo, Alguém, Qualquer e Ninguém. 
IV - Todas as personagens do texto são pronomes indefinidos. 
V - Como todas as personagens são nomeadas por pronomes indefinidos, o serviço deixou de ser feito, 
pois não foi possível definir quem deveria fazê-lo. 
a) Apenas I, II, III e V estão corretos. 
b) Apenas II, III, IV e V estão corretos. 
c) Apenas II, III e V estão corretos. 
d) Apenas I, III, IV e V estão corretos. 
 
06. Os verbos extraídos do texto (havia, estava, faria, pensou) estão conjugados respectivamente nos 
seguintes tempos verbais: 
a) Pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, pretérito 
perfeito do indicativo. 
b) Pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, pretérito 
mais-que-perfeito do indicativo. 
c) Pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do 
indicativo. 
d) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, imperativo afirmativo, pretérito 
perfeito do indicativo. 
 
07. Quanto às palavras acentuadas, marque a única alternativa correta: 
a) Idéia - jovem - Itú 
b) Júri - bíceps - hífen 
c) Geléia - vôo - dêem 
d) Bóia - crêem - heroico 
 
08. Quanto aos graus comparativo e superlativo dos adjetivos bom, mau, grande e pequeno, analise os 
itens e assinale a alternativa incorreta: 
I - Bom (comparativo de superioridade= melhor), (superlativo absoluto = ótimo), (superlativo relativo= o 
melhor). 
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II - Mau (comparativo de superioridade= pior), (superlativo absoluto = péssimo), (superlativo relativo = o 
pior). 
III - Grande (comparativo de superioridade= maior), (superlativo absoluto= máximo), (superlativo relativo= 
o maior). 
IV - Pequeno (comparativo de superioridade= menor), superlativo absoluto= mais pequeno), (superlativo 
relativo= o menor). 
a) Apenas I, II e IV estão corretos. 
b) Apenas II, III e IV estão corretos.  
c) Apenas I, II e III estão corretos. 
d) Apenas III e IV estão corretos. 
 
09. De acordo com as normas gramaticais, assinale a alternativa onde temos um discurso indireto. 
a) Preciso sair por alguns instantes. 
b) Sou a pessoa com quem falou há pouco. 
c) Não me ligues mais! 
d) Disse que viviam muito bem lá!  
  
10. Em Português existem três pronomes demonstrativos com suas formas variáveis em gênero e número 
e três invariáveis. Eles assinalam a posição do objeto designado relativamente às pessoas do discurso 
(falante/ouvinte) e ao assunto do discurso (o ser de que se fala). Há uma estreita relação entre os 
pronomes pessoais, os possessivos e os demonstrativos.  
1ª pessoa: (meu), este, esta, isto. 
2ª pessoa: (teu), esse, essa, isso. 
3ª pessoa: (seu), aquele, aquela, aquilo. 
 
De acordo com tal nomenclatura, depois de ler os itens, marque a alternativa correta.  
I - Usamos “este” no lugar onde estou. 
II - Usamos “esse” no lugar onde você está. 
III - Usamos “aquele” no lugar distante do falante e de ouvinte. 
IV - Quanto aos seres que se encontram perto do falante, nunca devemos usar o “este”. 
a) Apenas I, II e III estão corretos. 
b) Apenas II, III e IV estão corretos. 
c) Apenas I, III e IV estão corretos. 
d) Apenas I, II e IV estão corretos. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
11. Qual das alternativas pode representar a proposição da quarta coluna da seguinte tabela verdade? 
 

A B  ? 

V V V V 

V F F V 

F V F F 

F F F F 

a) A ^ B 
b) A v B 
c) A ^ (A v B) 

d) (A ^ B)  A 

  
12. Uma escola possui 800 alunos, dos quais 560 são meninos. Sabe-se que entre as meninas, 10% gostam 
de futebol, já entre os meninos essa porcentagem é de 80%. Escolhendo-se, ao acaso, um desses alunos e 
sabendo que este gosta de futebol, a probabilidade de que este aluno seja menino é: 

a)  

 

b)  

 

c)  
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d)  

 
13. Joãozinho está brincando de lançar uma moeda e verificar seu resultado. Até o momento, ele lançou a 
moeda 542 vezes, anotando 379 caras. A partir desse momento, quantas coroas devem sair 
consecutivamente para que o número de coroas se iguale ao número de caras?  
a) 163 
b) 216 
c) 326 
d) 758 
 
14. Maria escreveu todos os números de 3 algarismos distintos possíveis, usando apenas os algarismos 0, 
1, 2, e 4. A quantidade desses números, escritos por Maria, que são divisíveis por 4 é: 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 18 
 
15. Uma pesquisa realizada no estado da Paraíba com 8.400 torcedores indicou que 20% dos que torcem 
para uma equipe local também torcem para uma equipe carioca e 80% dos que torcem para uma equipe 
carioca também torcem para uma equipe local. Cada um desses 8.400 torcedores torce por pelo menos 
uma equipe local ou carioca. A quantidade desses torcedores que torce para uma equipe local e uma 
equipe carioca é: 
a) 1 344 
b) 1 600 
c) 1 680 
d) 2 000 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
16. Programa de computador pode ser definido como uma série de instruções ou declarações, aceitáveis 
pelo computador, preparadas de modo a obter certos resultados. Também chamado de software, esse 
termo é utilizado para indicar a parte funcional (lógica) do computador. Sabendo disso, relacione a coluna 
X com a coluna Y e marque a alternativa correta. 
Coluna X 
(I) Como o próprio nome sugere, são softwares destinados à operação do computador. Tem como função 
principal controlar os diversos dispositivos do computador e servir de comunicação intermediária entre o 
computador e os outros programas normalmente utilizados, o que permite que esses possam ser 
executados. 
(II) São programas destinados a facilitar e agilizar a execução de certas tarefas. Existem, por exemplo, para 
diagnosticar a situação do computador e seus diversos dispositivos, para compactar arquivos (como o 
WinZip), para realização de cópias de segurança ("backups"), etc. 
(III) São programas destinados a nos oferecer certos tipos de serviços, e podemos incluir nesta categoria 
os processadores de texto, as planilhas eletrônicas, os programas gráficos e os sistemas gerenciadores 
de banco de dados.  
(IV) São programas para ajudar na proteção do computador. 
Coluna Y 
(   ) Programas de antivírus 
(   ) Programas aplicativos 
(   ) Programas utilitários 
(   ) Sistemas operacionais 
a) I, II, III e IV. 
b) II, IV, I e III. 
c) III, I, II e IV. 
d) IV, III, II e I. 
 
17. Processadores de texto, planilhas eletrônicas, programas gráficos e sistemas gerenciadores de banco 
de dados são exemplos de qual tipo de programa? 
a) Programas aplicativos 
b) Programas utilitários 
c) Programas operacionais 
d) Programas de antivírus 
 
18. Todos os arquivos e pastas no computador possuem um nome e uma extensão, separados por um 
ponto. O nome é obrigatório e pode possuir até __________ caracteres (no Microsoft Windows). 
Marque a alternativa que preenche a lacuna corretamente. 
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a) 126 
b) 256 
c) 156 
d) 236 
 
19. O computador não é uma máquina com inteligência. Na verdade, é uma máquina com uma grande 
capacidade para processamento de informações, tanto em volume de dados quanto na velocidade das 
operações que realiza sobre esses dados. Basicamente, o computador é organizado em três grandes 
funções ou áreas, as quais são: entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. 
EXEMPLOS: 
Dispositivos de entrada de dados: 
I) Teclado 
II) Mouse 
III) impressora 
Dispositivos de saída de dados: 
IV) Scanner 
V) Monitor 
VI) Plotters 
Em relação aos exemplos, marque a alternativa correta. 
a) Somente (I) e (II) estão corretos. 
b) Somente (I), (III) e (VI) estão incorretos. 
c) Somente (III) e (IV) estão incorretos. 
d) Somente (I), (II), (III) e (V) estão corretos. 
 
20. Analise a imagem a seguir e marque a alternativa que preenche a lacuna onde aponta a seta. 

 
 
a) Minúscula 
b) Inglês 
c) Maiúscula 
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d) Espanhol 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
21. Assinale a alternativa que faz a afirmação verdadeira, à luz da Lei nº 2104/2003. 
(i) A Progressão de Desempenho será realizada alternadamente com a Progressão por Curso de 
Aperfeiçoamento ou Capacitação, ocorrendo de forma vertical, de um nível para outro imediatamente 
superior. 
(ii) A Progressão Por Tempo de Serviço, na forma horizontal, ocorrerá a cada três anos de efetivo exercício 
no cargo, possibilitando ao servidor ascender uma referência, observado o seu nível funcional. 
(iii) As progressões de que trata o art. 6º da Lei nº 2104/2003 ocorrerão sempre no mês de abril de cada 
ano. 
a) São corretos os itens (i), (ii) e (iii).  
b) São corretos apenas os itens (ii) e (iii).  
c) São corretos apenas os itens (i) e (iii).  
d) São corretos apenas os itens (i) e (ii). 
 
22. Leia o texto e aponte a alternativa verdadeira. 
A Lei nº 2103/2003 estabelece diretriz para elaboração, implantação e administração do plano de cargos e 
vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Itapema. Segundo essa Lei:  
I - Por interesse do serviço público, a administração poderá, por portaria, alterar a carga horária, definida 
no anexo de que trata o § 1º do art. 8º, com correspondente pagamento de horas suplementares.  
II - O provimento e o exercício de cargos efetivos, observada a descrição sumária e detalhada das 
atribuições, devem atender aos requisitos de escolaridade, formação técnica e/ou especializada, 
experiência profissional, habilitação e carga horária, estabelecidos no Regime Jurídico do Município. 
III - O Quadro Lotacional, que corresponde à distribuição dos Cargos de Provimento Efetivo na Estrutura 
Organizacional da Prefeitura Municipal de Itapema, necessários à execução das atividades e ao 
cumprimento das atribuições de Administração Municipal, será fixado por decreto do Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 
IV - O Plano de Cargos e Vencimentos é constituído dos seguintes detalhamentos: Estrutura dos Grupos 
Profissionais; Estrutura dos Cargos Efetivos e Comissionados; Estrutura das Funções; Tabela de 
Vencimentos; Linhas de Correlação para Enquadramento; Descrição e Especificação de Cargos; Quadro 
de Pessoal e Quadro Lotacional; Critérios de Progressão Funcional. 
a) É correto o que está posto nos itens I, II, III e IV. 
b) É correto o que está posto nos itens I e III, apenas.  
c) É correto o que está posto nos itens I, II e III, apenas. 
d) É correto o que está posto nos itens I, III e IV, apenas. 
 
23. À luz da Lei Orgânica do Município de Itapema - SC, assinale a alternativa que contém a soma exata 
das assertivas incorretas. 
(5) É fixado em onze o número de cadeiras para os Vereadores que comporão a Câmara Municipal, 
observados os limites contidos no artigo 29, IV, "c" da Constituição da República Federativa do Brasil. 
(10) A Câmara Municipal, pelo seu Presidente, bem como, qualquer de suas comissões, pode convocar 
Secretários Municipais para, no prazo de quinze dias, pessoalmente prestar informações sobre assuntos 
previamente determinados, importando crime contra a administração pública a ausência sem justificação 
adequada ou a prestação de informações falsas. 
(15) A Câmara Municipal reunir-se-á, ordinariamente, em sessão legislativa anual, de 01 de fevereiro a 30 
junho, e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 
(20) A mesa da Câmara Municipal será composta de um Presidente, um Vice-Presidente, um Primeiro e um 
Segundo Secretário eleitos para o mandato de 02 (dois) anos, não sendo permitido a recondução para o 
mesmo cargo na mesma legislatura. 
(25) O prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o Programa de Metas de sua gestão, até noventa dias após 
sua posse, que conterá as prioridades: as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para 
cada um dos setores da Administração Pública Municipal, observando no mínimo, as diretrizes de sua 
campanha eleitoral e os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da lei do Plano 
Diretor. 
a) 20 
b) 30  
c) 40 
d) 50 
 
24. A Lei nº 13.344, de 6 de outubro de 2016, dispõe sobre o tráfico de pessoas cometido no território 
nacional contra vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra vítima brasileira. O enfrentamento ao 
tráfico de pessoas compreende a prevenção e a repressão desse delito, bem como a atenção às suas 
vítimas. 
De acordo com essa Lei, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às assertivas e assinale a alternativa correta. 
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(  ) Dentre os princípios desta Lei está: atenção integral às vítimas diretas e indiretas, independentemente 
de nacionalidade e de colaboração em investigações ou processos judiciais. 
( ) O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá, dentre outras, à seguinte diretriz: incentivo à 
realização de estudos e pesquisas e ao seu compartilhamento. 
(  ) A proteção e o atendimento à vítima direta ou indireta do tráfico de pessoas compreende assistência 
jurídica, social, de trabalho e emprego e de saúde, dentre outros. 
(  ) É instituído o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a ser comemorado, anualmente, 
em 6 de outubro. 
a) V, V, V, F. 
b) F, V, V, V. 
c) V, F, F, V. 
d) V, V, V, V. 
 
25. Hino do Estado de Santa Catarina: 
  
Sagremos num hino de estrelas e flores 
Num canto sublime de glórias e luz, 
As festas que os livres frementes de ardores, 
Celebram nas terras gigantes da cruz. 
Quebram-se férreas cadeias, 
Rojam algemas no chão; 
Do povo nas epopéias 
Fulge a luz da redenção. 
No céu peregrino da Pátria gigante 
Que é berço de glórias e berço de heróis 
Levanta-se em ondas de luz deslumbrante, 
O sol, Liberdade cercada de sóis. 
Pela força do Direito 
Pela força da razão, 
Cai por terra o preconceito 
Levanta-se uma Nação. 
Não mais diferenças de sangues e raças 
Não mais regalias sem termos fatais, 
A força está toda do povo nas massas, 
Irmãos somos todos e todos iguais. 
Da liberdade adorada. 
No deslumbrante clarão 
Banha o povo a fronte ousada 
E avigora o coração. 
O povo que é grande mas não vingativo 
Que nunca a justiça e o Direito calcou, 
Com flores e festas deu vida ao cativo, 
Com festas e flores o trono esmagou. 
Quebrou-se a algema do escravo 
E nesta grande Nação 
É cada homem um bravo 
Cada bravo um cidadão. 
 
Marque a alternativa correta sobre a composição (letra e música) do Hino do Estado de Santa Catarina. 
a) Letra: Horácio Nunes 
    Música: José Artur Boiteux 
b) Letra: Horácio Nunes 
    Música: Horácio Nunes 
c) Letra: José Artur Boiteux 
    Música: José Artur Boiteux 
d) Letra: Horácio Nunes 
    Música: José Brazilício de Souza 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
26. De acordo com a Resolução que trata sobre os medicamentos genéricos, os equivalentes 
farmacêuticos são:  
a) Medicamentos que contêm o mesmo fármaco, podendo ou não conter mesmo excipientes e o sal ou éster da 
molécula terapeuticamente ativa, com quantidade e forma farmacêutica diferentes. 
b) Produtos farmacêuticos que podem diferir quanto algumas especificações da Farmacopeia Brasileira e padrões 
aplicáveis de qualidade, porém mantém seus efeitos em relação à eficácia e segurança.  
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c) Medicamentos que contém o mesmo fármaco, isto é, mesmo sal ou éster da mesma molécula terapeuticamente 
ativa e os excipientes idênticos. 
d) Medicamentos que devem cumprir com as mesmas especificações atualizadas relacionadas à identidade, 
dosagem, pureza, potência, uniformidade de conteúdo, tempo de desintegração e velocidade de dissolução, 
quando for o caso. 
 
27. Sobre a prescrição e dispensação de medicamentos genéricos referida nas resoluções vigentes, é 
correto afirmar: 
a) Será permitida ao profissional farmacêutico a substituição do medicamento prescrito, exclusivamente, pelo 
medicamento genérico correspondente, salvo restrições expressas pelo profissional prescritor, desde que o 
profissional farmacêutico indique a substituição realizada na prescrição, aponha seu carimbo onde conste seu 
nome e número de inscrição do Conselho Regional de Farmácia, date e assine. 
b) Nos casos de prescrição utilizando nome genérico, será permitida a dispensação do medicamento de 
referência, similar ou de um genérico correspondente. 
c) No caso do profissional prescritor decidir pela não intercambialidade de sua prescrição, esta manifestação 
deverá ser efetuada por item prescrito, de forma clara, legível e inequívoca e será permitida a dispensação do 
medicamento de referência ou de um genérico correspondente.  
d) Tanto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto nos serviços privados de saúde, as prescrições pelo 
profissional responsável adotarão obrigatoriamente, a Denominação Comum Brasileira (DCB), ou, na sua falta, a 
Denominação Comum Internacional (DCI).  
 
28. Avalie as afirmativas a seguir sobre a Resolução RDC nº 80, de 11 de maio de 2006, que trata sobre o 
fracionamento de medicamentos: 
I – O fracionamento somente será efetuado após a apresentação da prescrição pelo consumidor e usuário 
de medicamentos, na quantidade exata de unidades farmacotécnicas prescritas, seguido da dispensação 
imediata do medicamento, sendo vedado realizá-lo previamente. 
II – O fracionamento de medicamentos isentos de prescrição somente será efetuado previamente à 
dispensação, facilitando o atendimento às necessidades terapêuticas do consumidor e usuário de 
medicamentos e a orientação do farmacêutico responsável. 
III – O fracionamento e a dispensação devem ser realizados no mesmo estabelecimento, salvo nos casos 
de empresas com filiais, onde o fracionamento pode ser executado em uma unidade e a dispensação em 
outra.  
Sobre as afirmativas acima:  
a) Somente a I está correta.  
b) Somente a III está correta.  
c) Somente I e II estão corretas.  
d) Somente I e III estão corretas.  
 
29. Sobre o Controle de Qualidade tratado na RDC nº 210, de 4 de agosto de 2003, assinale a alternativa 
incorreta.  
a) O controle de qualidade é a parte das Boas Práticas de Fabricação referente à amostragem, especificações, 
ensaios, procedimentos de organização, documentação e procedimentos de liberação que asseguram que os 
ensaios necessários e relevantes sejam executados e que os materiais não são liberados para uso, nem os 
produtos liberados para venda ou fornecimento, até que a qualidade dos mesmos seja julgada satisfatória. 
b) A dependência do controle de qualidade em relação à produção é fundamental, pois as amostragens de 
matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, produtos a granel e produtos terminados 
devem ser realizadas por métodos aprovados e por pessoal qualificado da produção, mantendo a confiabilidade 
do processo.  
c) No controle de qualidade os métodos de análise devem ser validados, os registros devem ser feitos de modo a 
demonstrar que todos os procedimentos de amostragem, inspeções e ensaios requeridos, tenham sido realmente 
executados e que quaisquer desvios tenham sido totalmente investigados e documentados. 
d) Estabelecer, validar e implementar seus procedimentos para avaliar, manter e armazenar os padrões de 
referência das substâncias ativas utilizadas; assegurar a correta rotulagem dos recipientes de materiais e 
produtos; garantir que a estabilidade das substâncias ativas e dos produtos seja monitorada; participar da 
investigação de reclamações relacionadas à qualidade do produto e participar no monitoramento ambiental 
também são atribuições do Controle de Qualidade.  
 
30. Segundo a RDC nº 210, de 4 de agosto de 2003, o que assegura que os produtos sejam 
consistentemente produzidos e controlados, com padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido 
e requerido pelo registro, o seu cumprimento esteja dirigido primeiramente à diminuição dos riscos 
inerentes a qualquer produção farmacêutica, os quais não podem ser detectados através da realização de 
ensaios nos produtos terminados e faz parte da Garantia da Qualidade? 
a) Controle de Qualidade 
b) Validação 
c) Boas Práticas de Fabricação 
d) Auto-inspeção  
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31. Modelo de prática farmacêutica que compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, 
habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, na promoção e na 
recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde, mediante interação direta do farmacêutico 
com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 
voltados para a melhoria da qualidade de vida.  
Assinale a alternativa com o nome desse modelo.  
a) Equipe multiprofissional de saúde integral 
b) Atenção Farmacêutica 
c) Dispensação Farmacêutica 
d) Intercambialidade de medicamentos 
 
32. Tendo em mente a Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, assinale a alternativa incorreta sobre a 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).  
a) Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para 
atender a maioria dos problemas de saúde da população. 
b) A Relação Nacional de referência que servirá de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para 
o desenvolvimento científico e tecnológico, deixando os medicamentos essenciais continuamente disponíveis aos 
segmentos da sociedade que deles necessitem, nas formas farmacêuticas apropriadas.  
c) A Relação Nacional é um meio fundamental para orientar a padronização, quer da prescrição, quer do 
abastecimento de medicamentos, principalmente no âmbito do SUS, constituindo, assim, um mecanismo para a 
redução dos custos dos produtos. 
d) Assim como há a Relação Nacional, os estados e municípios deverão organizar suas respectivas listas de 
medicamentos essenciais, favorecendo o processo de descentralização da gestão, visto que estas instâncias são, 
com a participação financeira e técnica do Ministério da Saúde, responsáveis pelo suprimento de suas redes de 
serviços. 
 
33. As plaquetas proporcionam o tampão hemostático inicial no local da lesão vascular, além de participar 
das tromboses patológicas. Para evitar os agravos das tromboses, foram desenvolvidos potentes 
inibidores da função plaquetária. Sobre os fármacos antiplaquetários, é correto afirmar: 
a) O Ácido Acetilsalicílico provoca inativação da ciclooxigenase que reduz a síntese de tromboxano A2, um dos 
mediadores endógenos que participam da ativação das plaquetas. 
b) O Clopidrogrel é um fármaco análogo da lisina que compete com ela pelos locais de produção de tromboxano, 
impedindo a ativação e a agregação das plaquetas.  
c) A Heparina é um fármaco antiplaquetário com imenso valor terapêutico devido ao seu antagonismo com a 
Vitamina K, essencial à ativação das plaquetas.  
d) A Varfarina é pró-fármaco antiplaquetário que possui relação estrutural com a Ticlopidina e inibe a agregação 
plaquetária induzida pelo difosfato de adenosina (ADP). 
 
34. Assinale a alternativa com o nome do fármaco aprovado para a redução dos níveis totais de colesterol 
e de LDL, que inibe a absorção de colesterol pelos enterócitos do intestino delgado e não afeta a absorção 
intestinal de triglicerídeos.  
a) Ciprofibrato 
b) Sinvastatina 
c) Ezetimiba 
d) Rosuvastatina 
 
35. A farmacoterapia da diarreia deve ser reservada aos pacientes com sintomas significativos e 
persistentes. Um derivado butiramida piperidina é utilizado como fármacos antidiarreicos, penetra mal no 
Sistema Nervoso Central, aumenta os tempos de trânsito no intestino delgado e da boca ao ceco e é ativo 
por via oral, sendo comercializado de forma livre em farmácias e drogarias. 
Assinale a alternativa com o nome do fármaco citado.  
a) Loperamida 
b) Azatioprina 
c) Ondansetrona 
d) Simeticona 
 
36. Avalie as afirmativas a seguir sobre o Paracetamol, com V para verdadeiro ou F para falso.  
(  ) O Paracetamol é um agente analgésico e antipirético não narcótico mais comumente utilizado, possui 
atividade anti-inflamatória relativamente fraca.  
(  ) A N-acetil-cisteína é indicada para os que estão sob risco de lesão hepática em casos suspeitos de 
envenenamento por Paracetamol.  
(  ) Em doses tóxicas, o Paracetamol pode provocar hepatotoxicidade por formar o metabólito tóxico N-
acetil-p-benzoquinona-imina, altamente reativo, causando disfunção enzimática, desarranjo estrutural e 
metabólico dos hepatócitos. 
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(  ) Altas doses de Paracetamol estimulam diretamente o centro respiratório no bulbo, levando a uma 
alcalose respiratória e consequentemente, a uma acidose renal compensatória.  
Assinale a alternativa aponta a sequência correta, de cima para baixo.  
a) V, V, V e V. 
b) V, V, F e V. 
c) V, V, V e F. 
d) V, F, V e F. 
 
37. Sobre o Ibuprofeno, é incorreto afirmar:  
a) É um derivado do ácido propiônico e é indicado para o tratamento sintomático da artrite reumatoide, osteoartrite 
e como analgésico na tendinite e bursite agudas.  
b) O Ibuprofeno é um inibidor não seletivo da cicloxigenase (COX), sendo absorvido rapidamente, liga-se 
avidamente às proteínas e sofre metabolismo hepático e excreção renal de seus metabólitos.   
c) O Ibuprofeno pode interferir na ação de medicamentos anti-hipertensivos e diuréticos, aumentar o risco de 
sangramento com a Varfarina e interferir na ação antiplaquetária do ácido acetilsalicílico.  
d) É derivado do ácido enólico, sendo inibidor seletivo da COX-2, tendo propriedades anti-inflamatórias, 
analgésicas e antipiréticas.  
 
38. Qual é o Fármaco que inibe a atividade da aldeído-desidrogenase, aumentando as concentrações do 
acetaldeído quando há ingestão de álcool e que é utilizado como coadjuvante no tratamento do alcoolismo 
crônico, provocando rubor, náuseas, vômito, mal-estar, sudorese e confusão mental? 
a) Naloxona 
b) Dissulfiram 
c) Cocaína 
d) Feniletilaminas 
 
39. Embora os opióides sejam utilizados principalmente como analgésicos, produzem muitos outros 
efeitos no corpo humano. Sobre esses efeitos é correto afirmar. 
a) Os opióides causam midríase devido à ação excitatória na inervação parassimpática das pupilas, levando a 
uma constrição pupilar. 
b) Os opióides semelhantes à morfina deprimem a respiração, devido a um efeito direto nos centros respiratórios 
no tronco cerebral.  
c) A estimulação do reflexo da tosse é causada pela morfina e os opioides semelhantes por efeito da ação direta 
no centro respiratório do bulbo.  
d) As ondas peristálticas propulsora no intestino grosso aumentam, resultando em possível diarréia e baixa 
absorção de nutrientes com o uso continuo de opioide.  
 
40. Os anti-helmínticos são fármacos que agem localmente para expelir vermes do trato gastrointestinal ou 
sistematicamente para erradicar helmintos adultos ou suas formas de desenvolvimento que invadem 
órgãos e tecidos. Sobre o Praziquantel, é correto afirmar.  
a) Dependendo da concentração, o Praziquantel pode causar paralisia espástica ou danos tegumentares em 
vários cestódeos e trematódeos, porém os nematódeos mostram-se resistentes.  
b) O Praziquantel atua sobre um grupo de canais de cloreto (Cl

-
) regulados pelo glutamato, presentes nas células 

nervosas ou musculares dos nematoeos, causando hiperpolarização e paralisia.  
c) É altamente eficaz contra as formas migratórias dos ancilóstomos caninos e felinos que causam a larva migrans 
cutânea.  
d) O Praziquantel é um derivado benzimidazólico que inibe a polimerização dos microtúbulos porque se liga à 
betatubulina.  
 
RASCUNHO 
 


