
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FARMACÊUTICO 

MATEMÁTICA 

01) Na tabela abaixo estão representadas as  idades de 
um grupo de amigos que sempre se reúnem após o 
trabalho: 

Nomes Idade 

MARCOS 22 

PAULO 21 

RICARDO 24 

RAFAEL 25 

 
Considerando que um quinto elemento se junte ao grupo 
e sua idade seja 27 anos, a média das idades do grupo 
será de: 
a) 22,5 anos. 
b) 23 anos. 
c) 23,8 anos. 
d) 24 anos. 
e) 25,3 anos. 
 
02) Em determinado concurso, um candidato acertou 15 
questões de matemática e errou 5. A razão entre o 
número de acertos e o numero de questões é: 
a) 1/3. 
b) 3/4. 
c) 1/5. 
d) 1/4. 
e) 3/5. 
 
03) Em uma progressão geométrica de 7 termos, onde o 
primeiro termo é 2 e o último termo é 1.458, a razão é 
igual a: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
e) 6. 
 
04) É correto afirmar que 0,032 hectômetros 
correspondem a: 
a) 3,2 metros. 
b) 32 metros. 
c) 320 metros. 
d) 3200 metros. 
e) 32.000 metros. 
 

05) A matriz transposta da matriz  A =  [
2 3
−1 4

] é dada 

por: 

a)[
−2 −3
1 −4

]. 

b) [
4 −1
3 2

]. 

c) [
1 0
0 1

]. 

d) [
2 −1
3 4

]. 

e) [
0 1
1 0

]. 

 
 
06) Sobre números complexos, não é correto afirmar 
que: 
a) i2 = -1. 
b) i4 = -1. 
c) i5 = i. 
d) i8 = 1. 
e) i10 = -1. 
 
07) A razão entre a idade de dois irmãos é 3/4. Se a 
idade do irmão mais novo é 30 anos, a idade do outro 
irmão é: 
a) 32. 

b) 35. 
c) 36. 
d) 38. 
e) 40. 
 
08) As afirmações abaixo se referem ao sistema de 
medidas: 
I – 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 
II – 10 gramas correspondem a 0,1 quilogramas. 
III – 100 milímetros correspondem a 10 centímetros. 
Estão corretas as afirmações: 
a) apenas I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
 
09) Dos números abaixo o único que não pertence ao 
conjunto dos números racionais é: 
a) 1/2. 
b) -1. 
c) 0. 
d) 1,1203... 
e) 1,1212... 
 
10)  Sobre geometria, não é correto afirmar que: 
a) Pontos colineares são pontos que pertencem a retas 
diferentes. 
b) Por um único ponto passam infinitas retas. 
c) Segmentos congruentes são aqueles segmentos que 
têm a mesma medida. 
d) Segmentos adjacentes são aqueles que possuem em 
comum apenas uma extremidade e não têm outros 
pontos em comum. 
e) Ponto médio é o ponto que divide uma reta em dois 
segmentos congruentes. 
 
 

PORTUGUÊS 
 
11) Dadas as palavras: 
I- Cauvo. 
II- Couro. 
III- Aumeirão. 
Quanto à ortografia, a(s) palavra(s) corretamente 
grafada(s) é (são): 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
12) Dadas as palavras: 
I- Suspensso. 
II- Discurso. 
III- Socego. 
Quanto à ortografia, está (estão) incorreta(s): 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
13) Analise as orações: 
I- Adorei sua sombrancelha, amiga! 
II- Agiram com tanta intencidade que me assustei. 
III- Meu cachorro-quente é sem salsicha! 
A alternativa que apresenta ortografia correta é: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 



 
14) Analise as orações: 
I- Esse trajeto é muito perigoso. 
II- Os bandidos foram presos em fragrante. 
III- Fiz a viagem dos meus sonhos! 
A alternativa que apresenta ortografia correta é: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
15) Dadas as orações: 
I- A pobre mulher já estava velinha de tudo. 
II- Sempre compro este estrato com ervas medicinais. 
III- A extração foi muito dolorosa sem os anestésicos 
prescritos. 
A alternativa incorreta ortograficamente é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
16) Analise a oração: 
“Churrasquear é uma arte que os gaúchos bem 
conhecem.” 
Quantas letras e quantos fonemas apresenta? 
a) 40 letras e 40 fonemas. 
b) 42 letras e 39 fonemas. 
c) 43 letras e 39 fonemas. 
d) 43 letras e 38 fonemas. 
e) 43 letras e 37 fonemas. 
 
17) Analise a oração: 
“Os animais que sofrem maus tratos ficam 
irreconhecíveis.” 
Quantas letras e quantos fonemas apresenta? 
a) 40 letras e 40 fonemas. 
b) 39 letras e 39 fonemas. 
c) 38 letras e 36 fonemas. 
d) 38 letras e 37 fonemas. 
e) 38 letras e 38 fonemas. 
 
18) Dadas as orações: 
I- Gostava de crianças, além disso, precisava do 
emprego. 
II- Não só Isabela, como também Isadora, partiram para 
a Islândia sem data para voltar. 
III- Estava ansiosa pelo que viria acontecer. 
A alternativa que apresenta conjunção aditiva é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
19) Dadas as orações: 
I- Chorei muito, apesar de tudo, ainda sofro por nós dois. 
II- Sabia de todas as complicações, não obstante, 
mantinha a fé. 
III- Rezava todas as manhãs, ou seja, acordava com o 
terço na mão. 
A alternativa que não apresenta conjunção adversativa é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
20) Analise as orações: 
I- Embora tivesse dinheiro, era uma pessoa muito 
agradável. 

II- À medida que estudo, descubro que não sei de nada. 
III- Como tinha previsto, não durou muito aquele 
relacionamento. 
A sequência correta quanto à oração subordinada 
adverbial é: 
a) Condicional, causal, conformativa. 
b) Concessiva, condicional, conformativa. 
c) Concessiva, proporcional, conformativa. 
d) Proporcional, consecutiva, temporal. 
e) Consecutiva, causal, temporal. 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) A solução de Ringer lactato é bastante utilizada para 
expansão volêmica e hidratação intravenosa. As 
substâncias presentes na sua composição são: 
a) Cloreto de sódio, gluconato de cálcio, cloreto de 
potássio e lactato de potássio. 
b) Cloreto de potássio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio 
e lactato de sódio. 
c) Sulfato de magnésio, cloreto de cálcio, cloreto de 
sódio e lactato de sódio. 
d) Cloreto de potássio, sulfato de magnésio, cloreto de 
cálcio e lactato de sódio. 
e) Sulfato de magnésio, gluconato de cálcio, cloreto de 
sódio e lactato de potássio. 
 
22) Em  500 ml de solução fisiológica a 0,9% teremos: 
a) 38,9 mEq de sódio. 
b) 190 mEq de sódio. 
c) 154 mEq de sódio. 
d) 340 mEq de sódio. 
e) 60 mEq de sódio. 
 
23) Assinale (V) se verdadeira e (F) se falsa, escolhendo 
abaixo a alternativa correta. 
Na prescrição de medicamentos, são bases da escolha 
terapêutica: 
(  ) A doença deve ser caracterizada pela gravidade, 
prognóstico, fase evolutiva, limitação e finitude das 
intervenções disponíveis, chance de cura ou qualidade 
do controle possível. 
(    ) O diagnóstico: nível de certeza, tratamento empírico, 
sintomático ou bem fundamentado e dirigido, curativo ou 
paliativo, diagnóstico completo ou apenas sindrômico. 
(   ) O doente: considerar apenas a sua capacidade de 
entender e seguir adequadamente as prescrições. 
(   ) Tratamento: variedade e disponibilidade quanto à 
eficácia, efeitos colaterais, especificidade, 
disponibilidade, complexidade, experiência, custo, 
urgência na intervenção, natureza cirúrgica ou clínica. 
(  ) O local de tratamento: deve ser considerada a 
capacitação do pessoal e manejo na administração 
apenas. 
(    ) Custo: preço por medicamento ou por tratamento ou 
por mês, alternativas mais baratas, fontes de 
fornecimento gratuito ou de baixo custo. 
(  ) Adaptação da escolha a outras doenças ou 
problemas presentes, para evitar, por exemplo, aumento 
do apetite em obesos, entre outros. 
a) V, V, V, V, V, V, V. 
b) F, V, V, F, F, V, F. 
c) V, V, F, V, F, V, V. 
d) F, V, F, V, F, V, F. 
e) V, V, F , F, F, V, V. 
 
24) Através do Decreto 793/93, o Ministério da Saúde 
instituiu as seguintes medidas em relação aos 
medicamentos: 
a) Obrigatoriedade da presença do farmacêutico 
responsável nas farmácias, drogarias, hospitais e centros 
de saúde que dispensem medicamentos, distribuam ou 



manipulem medicamentos sob controle especial ou 
sujeitos à prescrição médica, durante todo o horário de 
funcionamento dos referidos estabelecimentos. 
b) Obrigatoriedade da presença, em todos os 
estabelecimentos que façam dispensação, distribuição 
ou manipulação de medicamentos, de placa 
padronizada, indicando o nome do farmacêutico 
responsável, bem como seu horário de trabalho e 
inscrição no Conselho Federal de Farmácia, conforme 
especificação da Portaria 93 de 24/8/93. 
c) Necessidade de utilização de denominação genérica 
do medicamento tanto na receita de médico ou do 
odontólogo, como na embalagem da especialidade 
farmacêutica, com destaque em relação ao nome 
fantasia. 
d) A prescrição, manipulação, dispensação e 
comercialização de substâncias e medicamentos que 
podem levar à dependência física ou psíquica, ou 
produzir efeitos colaterais importantes estão sujeitas a 
legislação especial da Secretaria de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde. 
e) Todas estão corretas. 
 
25) A melhor escolha terapêutica na crise renal 
esclerodérmica é: 
a) Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina 
(IECA). 
b) Ciclofosfamida. 
c) Bloqueadores do canal de cálcio. 
d) Ciclosporina. 
e) Azatioprina. 
 
26) Assinale o fármaco que pode induzir doença 
glomerular, cujo padrão morfológico é o de doença por 
lesão mínima, geralmente com nefrite intersticial: 
a) Sulfonamidas. 
b) Trimetadiona. 
c) Hidralazina. 
d) Anti-inflamatórios não esteroides. 
e) Rifampicina. 
 
27) Em litíase urinária de repetição, acometendo o 
paciente com hipercalciúria, quando se deseja fazer 
alguma forma de prevenção medicamentosa, o que 
poderia ser utilizado: 
a) Amilorida. 
b) Hidroclorotiazida. 
c) Alopurinol. 
d) D-penicilamina. 
e) Ácido aceto-hidroxâmico.  
 
28) Qual das drogas abaixo é derivada do pregnano e 
caracteriza-se pelo seu efeito antiandrogênico, sendo 
indicada na síndrome do ovário policístico: 
a) Acetato de ciproterona. 
b) Gestodene. 
c) Desogestrel. 
d) Levonorgestrel. 
e) Etinilestradiol. 
 
29) Os anticonvulsivantes, quando utilizados 
concomitantemente com anticoncepcional hormonal oral, 
podem aumentar a probabilidade de falha contraceptiva. 
Qual dos fármacos abaixo não tem efeito sobre os níveis 
sanguíneos dos esteroides contraceptivos? 
a) Fenitoína. 
b) Ácido Valproico. 
c) Topiramato. 
d) Felbamato. 
e) Carbamazepina. 
 
30) Qual dos medicamentos abaixo apresenta maior 
potencial de desencadear crise de asma? 

a) Timolol colírio. 
b) Paracetamol comprimido. 
c) Dipirona solução injetável. 
d) Ceftriaxona solução injetável. 
e) N.D.A. 
 
31) São princípios que regem a organização do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 
a) Regionalização e hierarquização. 
b) Resolubilidade. 
c) Descentralização. 
d) Participação dos cidadãos. 
e) Todas estão corretas. 
 
32)  Assinale a alternativa incorreta sobre a 
caracterização da Estratégia Saúde da Família:  
a) Reorganização da Atenção Básica, numa estratégia 
de reorientação do modelo assistencial com as 
perspectivas de mudar um processo que estava voltado 
para o enfrentamento da doença em detrimento da 
promoção da saúde. 
b) Promoção, proteção e recuperação da saúde através 
dos princípios gerais do SUS. 
c) Vigilância à saúde, através de princípios como a 
territorialização e descrição da clientela. 
d) Levantamento de riscos, integralidade, humanização, 
corresponsabilidade, ética, intersetorialidade, 
planejamento e programação local, capacitação dos 
profissionais são objetivos traçados na gestão do 
cuidado das famílias. 
e) A longitudinalidade do cuidado não faz parte do 
trabalho na Atenção Básica ou Atenção Primária à 
Saúde.  
 
33) Quanto às Normas de Biossegurança, é incorreto 
afirmar: 
a) No que diz respeito aos profissionais de saúde, a 
biossegurança preocupa-se com as instalações 
laboratoriais, as boas práticas em laboratório, os agentes 
biológicos aos quais o profissional está exposto e até 
mesmo a qualificação da equipe de trabalho. 
b) Nos serviços de saúde como um todo, existe a 
frequente exposição a agentes patogênicos, além, é 
claro, de riscos físicos e químicos. 
c) Os equipamentos de proteção individual somente 
devem ser utilizados em locais onde exista risco de 
exposição e das situações onde se é sabido que o 
paciente é portador de algum agente patogênico de alta 
transmissibilidade. 
d) Apesar de muitos profissionais que considerarem as 
normas de biossegurança dificultam a execução de seu 
trabalho, são essas regras que garantem a saúde do 
trabalhador e do restante da população. 
e) Uma das principais normas de biossegurança em 
hospitais, clínicas e laboratórios diz respeito 
à higienização das mãos. 
 
34) São consideradas perspectivas para a Promoção da 
Saúde, exceto: 
a) Vigilância em Saúde. 
b) Estratégia Saúde da Família. 
c) A Educação em Saúde. 
d) A assistência médica voltada para a atenção à 
doença. 
e) Os sujeitos e suas formas de participação. 
 
35) São eixos de atenção à saúde e financiamento 
importantes no SUS, exceto: 
a) Fortalecimento da Atenção Básica. 
b) Alta complexidade pela questão hospitalar, que não se 
enquadra na Rede de Atenção à Saúde. 
c) Assistência farmacêutica. 
d) Gestão. 



e) Vigilância em Saúde. 
 
36) Assinale a resposta correta sobre o uso do nitrato de 
prata a 1% (Credê): 
a) Prevenção da catarata congênita. 
b) Prevenção das conjuntivites neonatais. 
c) Prevenção de oftalmia blenorrágica neonatal. 
d) Prevenção do glaucoma congênito. 
e) N.D.A. 
 
37) Quanto às atribuições dos farmacêuticos na atenção 
às pessoas com doenças respiratórias crônicas, é 
incorreto afirmar: 
a) Incentivar a implantação da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica no município, visando qualificar o processo 
de seleção dos medicamentos, usando a Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) como 
instrumento norteador. 
b) Realizar programação dos medicamentos 
selecionados em conformidade com as necessidades 
locais. 
c) Gerenciar o estoque e manter organizada a área de 
armazenamento dos medicamentos e dos correlatos. 
d) Dispensar os medicamentos e os correlatos 
fornecendo as informações necessárias para uso efetivo 
e seguro do tratamento indicado. 
e) Realizar seguimento farmacoterapêutico, visando 
identificar, solucionar e prevenir problemas relacionados 
aos medicamentos de pacientes que necessitem de 
atenção individualizada é atribuição exclusiva do médico. 
 
38) Quanto à Política Nacional de Medicamentos, 
quando cita o Uso Racional de Medicamentos, refere-se: 
a) Ao processo que compreende a prescrição apropriada. 
b) À disponibilidade oportuna e a preços acessíveis. 
c) À dispensação em condições adequadas. 
d) Ao consumo nas doses indicadas, em intervalos 
definidos e em período de tempo próprio para ação 
eficaz, com segurança e qualidade. 
e) Todas as afirmativas acima estão corretas. 
 
39) Qual dos antirretrovirais não é permitido usar em 
grávidas soropositivas para HIV por efeito teratogênico: 
a) Neviparina. 
b) Lamivudina. 
c) Lopinavir/ritonavir. 
d) Efavirenz. 
e) Zidovudina. 
 
40) Assinale a substância responsável pela elevação da 
pressão arterial em pacientes com hipertensão 
renovascular: 
a) Angiotensina I. 
b) Angiotensina II. 
c) Renina. 
d) Prostaglandina E. 
e) Angiotensinogênio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


