
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FARMACÊUTICO 



 

PARTE I - FARMACÊUTICO 
 
01 - Assinale a alternativa correta.  Podemos falar sobre as 
penicilinas: 
I- O anel beta-lactâmico abre-se espontaneamente sob 

condições fisiológicas, formando uma ligação amido 
com grupos epsilon-amino de proteínas adjacentes. 

II- Reações mais graves, tais como o choque anafilático e o 
edema de glote, associam-se ao mecanismo tipo I, isto é, 
reação mediada por anticorpos IgG e IgM.  

III- Da penicilina obtém-se dois grupos de antígenos 
associados às reações adversas: o benzilpeniciloil, que é 
o determinante maior ou principal (major) e compõe 
95% do total, e os determinantes menores (minor), que 
compõem 5% e incluem penicilenil, peniloato, 
penicilamina e a própria penicilina. 

 

A) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
B) Somente a afirmativa I está correta 
C) Somente a afirmativa II está correta 
D) Somente a afirmativa III está correta 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

 
02 - Assinale a alternativa correta.  Na ocorrência deu uma 
reação adversa a medicamentos como a reação anafilática, 
podemos ter um grupamento que seja responsável por isso. 
Qual grupamento dos destacados na figura, é o responsável 
pela reação cruzada com as penicilinas, para produzir essa 
reação? 
 

 
 

A) Grupamento 1 
B) Grupamento 2 
C) Grupamento 4 
D) Grupamento 5 
E) Grupamento 3 

 
03 - Assinale a alternativa correta.  Como ocorre o 
mecanismo de ação da metildopa? 

A) Por degradação do neurotransmissor noradrenalina  
B) Por formação de um falsa neurotransmissor como a 

dopa 
C) Por degradação do neurotransmissor adrenalina 
D) Por formação de um falso neurotransmissor como a 

noradrenalina  
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
 
 
 
 
 

04 - Assinale a alternativa correta.  A estrutura abaixo é 
considerada um? 

 
A) Propano 
B) Butano 
C) Pentano 
D) Octano 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
05 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre os 
alcanos: 
I- Alcanos são praticamente insolúveis em água.  
II- Alcanos são menos densos que a água.  
III- Pontos de fusão e ebulição dos alcanos geralmente 

diminui com o peso molecular e com o comprimento da 
cadeia carbônica principal.  
A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente a afirmativa III está correta 
D) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

 
06 - Assinale a alternativa correta. A estrutura abaixo ira dar 
origem ao tiopental, que estrutura é essa? 

 
 

A) Butabarbital 
B) Fenobarbital 
C) Secobarbital 
D) Pentobarbital  
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
07 - Assinale a alternativa correta. Qual dos medicamentos 
abaixo não apresenta ação psicoanaléptica? 
 

I-  

II-  

III-  
 



 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Todos apresentam ação psicoanaléptica  
C) Somente a afirmativa II está correta 
D) Somente a afirmativa III está correta 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

 
08 - Assinale a alternativa correta. Apesar de ser 
considerado um medicamento de venda livre, o paracetamol 
pode vir a matar uma pessoa que utiliza-lo, em quantidades 
maiores que a dose usual. Esse mecanismo de toxicidade 
ocorre por: 

A) Aumento da via de conjugação, pois ocorre 
saturação da via de redução da sua molécula 

B) Aumento da via de conjugação, pois ocorre 
saturação da via de oxidação da sua molécula 

C) Aumento da via de oxidação, pois ocorre saturação 
da via de redução da sua molécula 

D) Aumento da via de oxidação, pois ocorre saturação 
da via de conjugação da sua molécula 

E) Aumento da via de redução, pois ocorre saturação 
da via de oxidação da sua molécula 

 
09 - Assinale a alternativa correta. O omeprasol é um 
medicamento muito utilizado para o tratamento de 
problemas gástricos, o que aumenta sua chance de interagir 
com exames laboratoriais como: 
I- Pode elevar fosfatase alcalina 
II- Pode elevar ALT 
III- Pode diminuir AST 
 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
B) Somente a afirmativa I está correta 
C) Somente a afirmativa II está correta 
D) Somente a afirmativa III está correta 
E) Todos apresentam ação psicoanaléptica  

 
10 - Assinale alternativa correta. Qual dos medicamentos 
citados podem interferir no tratamento da miastenia grave? 

A) Diclofenaco 
B) Propranolol 
C) Omeprazol 
D) Ranitidina  
E) Gentamicina  

 
11 - Assinale a alternativa correta. No final de 2014 foi 
lançado um esquema de tratamento com antirretroviral onde 
dois medicamentos forram colocados em um único 
comprimido, e ficou conhecido como dupla terapia. 
Estamos falando de(a): 

A) efavirenz e Tenofovir 
B) ritonavir e Fosamprenavir 
C) lamivudina e Tenofovir 
D) lamivudina e Nevirapina 
E) lamivudina e Efavirenz 

 
12 - Assinale a alternativa correta. Todo medicamento pode 
apresentar reação adversa (RAM), e os antirretrovirais não 
estão livres desta possibilidade. Assim sendo qual a 
principal RAM do Tenofovir: 

A) Anemia 
B) Insuficiência renal 
C) Diarréia 
D) Insuficiência hepática 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

13 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre 
ligação de hidrogênio. 
I- São as mais importantes interações não-covalentes 

existentes nos sistemas biológicos,  
II- São responsáveis pela manutenção das conformações 

bioativas de macromoléculas nobres, porem não das a-
hélices de proteínas e interações purinas-pirimidinas dos 
ácidos nucléicos  

III- Inúmeros exemplos de fármacos que são reconhecidos 
molecularmente através de ligações de hidrogênio 
podem ser citados; dentre eles podemos destacar 
ilustrativamente a interação do antiviral saquinavir com 
o sítio ativo da protease do vírus HIV-1  

 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente a afirmativa III está correta 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas 

 
14 - Assinale a alternativa correta. Os taninos não podem 
ser utilizados como: 

A) Antídotos para intoxicação por metais pesados 
B) Hemostático 
C) Antiparasitário  
D) Antidiarreico 
E) Cicatrizante  

 
15 - Assinale a alternativa correta. Matéria-prima vegetal da 
qual podemos sintetizar a progesterona:  

A) Pulegona 
B) Taxol 
C) Sapucainha 
D) Diosgenina 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
16 - Assinale a alternativa correta. Na síntese de novos 
fármacos podem ser usados sintons. Este pode ser definido 
como: 

A) Unidades estruturais de partida que permitem a 
síntese de compostos mais complexos 

B) Unidades estruturais de partida que permitem a 
síntese de compostos mais simples e eficientes  

C) Unidades estruturais de partida que permitem a 
síntese de compostos assimétricos e não 
sobreponíveis 

D) Unidades estruturais de partida que permitem a 
síntese de compostos que só são sobreponíveis, por 
rotação ou por translação, facilitando assim a 
síntese do fármaco. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
17 - Assinale a alternativa correta. Porque o safrol é muito 
empregado como material de origem vegetal, na síntese de 
medicamentos? 

I. Porque é um dos componentes mais abundantes dos 
taninos brasileiros 

II. Pode ser obtido de diferentes espécies de canelas 
brasileiras e apresenta uma excelente reatividade química 
este alil-benzeno 

III. Todos os átomos de carbono dessa substancia natural 
podem ser eficiente e regiosseletivamente 
funcionalizados. 

 



 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente a afirmativa III está correta 
D) Somente as afirmativas II e III estão corretas 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

 
18 - Assinale a alternativa correta. A toxicidade do safrol 
durante muito tempo foi atribuída a presença 
metilenodioxila, como podemos comprovar que 
esta substancia não apresenta-se como o grupamento 
toxicoforico?  
I- Porque está presente no antidepressivo paroxetina e no 

anti-inflamatório indometacina 
II- Porque está presente no anti- canceroso podofiloxina 
III- Porque está presente no anti-inflamatório misoprostol 
 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
B) Somente a afirmativa I está correta 
C) Somente a afirmativa II está correta 
D) Somente a afirmativa III está correta 
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas 

 
19 - Assinale a alternativa correta. Podemos obter a partir 
do safrol: 
I- Sulindaco 
II- Piroxicam 
III- Etodolaco 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) As afirmativas I, II e III estão corretas 
C) Somente a afirmativa II está correta 
D) Somente a afirmativa III está correta 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

 
20 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas: 
I- O grau de solubilidade em água de um fármaco é 

particularmente importante quando o fármaco é 
administrado oralmente na forma sólida ou suspensão  

II- A baixa solubilidade em água diminui a ação do 
embonato de pirantel, pois sua ação é no tubo digestivo  

III- Compostos polares são mais solúveis em agua porque 
possuem dipolos permanentes  
A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente a afirmativa III está correta 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas 

 
21 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas: 
I- O coeficiente de partição é a medida do modo com o 

qual o composto distribui-se entre solventes imiscíveis 
II- Os surfactantes são compostos que aumentam a tensão 

superficial da água 
III- Os lipossomas podem ser utilizados como excipientes 

não tóxico para a solubilização de fármacos 
hidrofóbicos, além de prolongar o tempo da vesícula na 
circulação, permitindo um possível direcionamento para 
sítios específicos de células ou órgãos. 

 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
D) Somente a afirmativa III está correta 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

 

22 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas: 
I- O pK indica o pH onde existe um equilíbrio entre as duas 

formas, a forma protonada com a não protonada existem 
mutualmente, sendo 50% de cada uma das formas. 

II- Quando ácidos se dissociam normalmente não ocorre 
formação de íons: 

III- Quando bases se dissociam, normalmente ocorre 
formação de partícula ionizada 

 

A) Somente a afirmativa II está correta 
B) Somente a afirmativa III está correta 
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
D) Somente a afirmativa I está correta 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas 

 
23 - Assinale a alternativa correta. Com a substituição das 
hidroxilas dos carbonos 3 e 6 da morfina pelo grupo acetil, 
teremos a seguinte ação: 

A) Aumento da lipossolubilidade 
B) Aumento da hidrossolubilidade 
C) Diminuição da analgesia 
D) Diminuição da euforia 
E) Maior afinidade pelo receptor µ 

 
24 - Assinale a alternativa correta. A petidina apresenta em 
sua estrutura, a ausência de quais anéis? 

 
A) Somente A 
B) Somente B 
C) A, E e C 
D) A, B e C 
E) B, C e E 

 
25 - Assinale a alternativa correta. Afigura abaixo 
representa qual antagonista opioide? 

 
 

A) Naltrexona 
B) Nalorfina 
C) Naloxona 
D) Ciclorfano 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
26 - Assinale a alternativa correta.  
I- Podemos falar que quanto mais curta a meia vida Maior 

a flutuação plasmática entre as doses 
II- Zidovudina e nevirapina são utilizados para profilaxia 

da transmissão vertical. 
III- Lopinavir e ritonavir são o esquema de primeira escolha 

recomendado pelo Ministério da Saúde para início da 
terapia antirretroviral das pessoas vivendo com 
HIV/AIDS 



 

A) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
B) Somente a afirmativa I está correta 
C) Somente a afirmativa II está correta 
D) Somente a afirmativa III está correta 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

 
27 - Assinale a alternativa correta.  
I- O aztreonam - Antibiótico beta lactâmico de reserva 

para tratamento das infecções por bactérias gram 
negativas 

II- Ceftazidima - Cefalosporina de terceira geração 
indicada para o tratamento de infecções causadas por 
Pseudomas aeruginosa 

III- Vancomicina - Usada como alternativa aos beta-
lactâmicos em pacientes alérgicos. É uma alternativa no 
tratamento de infecções por estafilococos resistentes a 
oxacilina 

 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente a afirmativa III está correta 
D) As afirmativas I, II e III estão corretas 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

 
28 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre a 
resolução – RDC nº 20, de 5 de maio de 2011 
I- As farmácias e drogarias privadas, devem dispensar os 

medicamentos contendo as substâncias listadas no 
Anexo I desta Resolução, isoladas ou em associação, 
mediante retenção de receita e escrituração nos termos 
desta Resolução, exceto as unidades públicas de 
dispensação municipais, estaduais e federais que 
disponibilizam medicamentos mediante ressarcimento, 
a exemplo das unidades do Programa Farmácia Popular 
do Brasil, que possuem seus formulários internos 
próprios. 

II- A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá 
ser realizada em receituário privativo do 
estabelecimento de saúde, não havendo, portanto 
modelo de receita específico do prescritor. 

III- A receita de antimicrobianos é válida em todo o 
território nacional, por 30 (trinta) dias a contar da data 
de sua emissão. 

 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa III está correta 
C) Somente a afirmativa II está correta 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
E) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 
30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 



 

As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
32 - De acordo com o que se conhece da situação social no 
Rio de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz 
referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no 
filme. 

B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava 
o Bope, no passado. 

C) São traficantes disfarçados, que usam carros 
oficiais e têm a imprensa a seu favor. 

D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 
governo do Estado do Rio de Janeiro. 

E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) 
que disputam com os traficantes o domínio das 
favelas. 

 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de 
Elite 2” trata da situação de violência e crise social no Rio 
de Janeiro. Em que trecho o texto lido transmite a ideia de 
que uma das soluções para a violência na cidade é atuação 
do Bope (Batalhão de Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em 
conflito. 

B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 
realidade se igualam.  

C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero 
da PM foi derrubado por bandidos. 

D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão 
ainda está muito longe de [...] ter livrado as 
comunidades da violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados 

de defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

 
36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
 
 
 



 

37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


