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Caderno
de Prova

setembro

2

2 de setembro
das 14:10 às 17:10 h
3 h de duração*
40 questões

S103b Farmacêutico
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto
“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria
das inovações linguísticas, notadamente a imprensa
escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação
jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção
comunitária e generalizante. Nela a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de
uma maior comunicabilidade.”

(20 questões)
2. Suponha a seguinte notícia de jornal.
“As pesquisas que medem o nível de desemprego no
país, constataram que, nos últimos meses houve mais
demissões que contratações. Os analistas acreditam
que, se houverem mais turbulências na economia
mundial, o desemprego continuará em alta ao longo
do ano”.
Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.
1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a
norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e
“desemprego” têm função de sujeito nas frases
em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível
e, por isso, considerada aceita pela gramática
normativa.

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do
texto.
1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à
“imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do
texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria
mantido, já que continuaria sendo palavra
feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no
texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em
cada página do processo. (frase correta)
b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas
pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
d. ( X ) As empresas não enviaram os relatórios para
mim analisar. (erro no emprego do pronome)
e. ( ) Ele é amoral e tem atitudes imorais. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação
pronominal.
a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que
busca-se aqui neste setor.
b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer
sinal de desrespeito.
c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela
reunião.
d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as
quais não há o que argumentar.
e. ( X ) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras
de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O iminetente Deputado virá à nossa cidade.
b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
c. ( X ) Memorando é um documento que circula
entre departamentos em uma instituição
pública.
d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são
fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à
do remetente.
e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à
segunda pessoa do plural. Assim, a frase
“Aguardamos a vossa consideração sobre
nosso pleito”, em documentos oficiais, está
correta.
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Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente
reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para
0,75%.
Assinale a alternativa que indica uma das razões que
nortearam essa decisão.
a. ( X ) A desaceleração da economia europeia.
b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de
mão de obra.
d. ( ) O aumento da produção industrial no último
trimestre.
e. ( ) O volume extremamente alto de reservas
de alguns países europeus, entre os quais a
Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido,
recentemente, por acontecimentos ocorridos no
Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem
um retrocesso na evolução da democracia na região.
Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere
a afirmação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) O cancelamento das eleições presidenciais em
que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
( X ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da
Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
( ) A destituição do presidente constitucional do
país, apoiada pelos governos da Argentina
e do Brasil, mas fortemente contestada pelo
Peru e Venezuela.
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8. Examine as afirmativas abaixo:
1. Na última década, o perfil socioeconômico do
Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de
pessoas saíram da pobreza e ascenderam às
classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis
por estas mudanças estão a estabilização dos
preços.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à
adoção do sistema de cotas raciais nas universidades
brasileiras.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta
da chamada “Partícula de Deus”.
Assinale a alternativa correta a respeito dessa
descoberta.
a. (

b.

c.

d.

e.

Qual foi a decisão em questão?
a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais
em universidades brasileiras.
b. ( X ) O sistema de cotas raciais em universidades
não contraria a Constituição brasileira.
c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades,
além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas
disputadas nos Vestibulares.
d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções
idênticas, aos indígenas, descendentes de
asiáticos, descendentes de marranos e aos
quilombolas.
e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram
em universidades, beneficiados pelo sistema
de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata
suspensão.

) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois
os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam
encontrá-la.
( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista
inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria
no universo.
( ) Talvez seja a descoberta mais importante
da ciência moderna, uma vez que permite
comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
( X ) A descoberta anunciada pode ser o há muito
procurado bóson de Higgs, considerado a
chave para entender a estrutura fundamental
da matéria.
( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que
não pode ser enquadrada em nenhum dos
reinos da natureza até então conhecidos.
Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma
espécie extinta no início da formação do
universo.

Conhecimentos Gerais
de Saúde Pública

10 questões

11. As ações e os serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com diretrizes. As bases do SUS são estabelecidas em Lei pela:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Lei no 8142/90.
Lei no 8080/90.
Norma Operacional no 8.
Constituição Federal de 1967 no artigo 196.
Constituição Federal de 1988 no artigo 198.
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12. Das leis, normas operacionais e decretos que
regem o SUS, aquela conhecida como Lei Orgânica da
Saúde é a/o:

15. Assinale a alternativa incorreta, considerando as
responsabilidades do Governo Municipal na gestão do
SUS, através das Secretarias Municipais de Saúde.

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( X ) Não pode estabelecer parcerias com outros
municípios para garantir o atendimento pleno
de sua população e para procedimentos de
complexidade que estejam acima daqueles
que pode oferecer.
b. ( ) A estratégia adotada no país reconhece o
município como o principal responsável pela
saúde de sua população.
c. ( ) A partir do Pacto pela Saúde, de 2006, o gestor municipal assina um termo de compromisso para assumir integralmente as ações e
os serviços de seu território.
d. ( ) O gestor municipal deve aplicar recursos
próprios e os repassados pela União e pelo
Estado.
e. ( ) O município formula suas próprias políticas
de saúde e também é um dos parceiros para a
aplicação de políticas nacionais e estaduais de
saúde.

( )
( )
( )
(X)
( )

Lei no 8142, de 1990.
Norma Operacional no 7.
Norma Operacional no 8.
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011.

13. O Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de
Saúde (SUS), instituindo as Regiões de Saúde.
Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no
mínimo, ações e serviços de:
a. ( ) Atenção secundária e terciária e exames de
alta complexidade de imagem e laboratoriais.
b. ( ) Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica
e vigilância DST/AIDS.
c. ( ) Programas de cuidados à população de risco
como crianças, idosos e gestantes.
d. ( ) Autonomia administrativa e gestão financeira
para atenção básica.
e. ( X ) Atenção primária, urgência e emergência,
atenção psicossocial, atenção ambulatorial
especializada e hospitalar, e vigilância em
saúde.

14. Assinale a alternativa incorreta, considerando as
responsabilidades do Governo Federal na gestão do
SUS, através do Ministério da Saúde.
a. ( ) Formula as políticas nacionais de saúde.
b. ( ) A gestão federal da saúde é realizada por
meio do Ministério da Saúde.
c. ( X ) É o principal realizador de ações e projetos de
saúde.
d. ( ) É o principal financiador da rede pública de
saúde.
e. ( ) Planeja, cria normas, avalia e utiliza instrumentos para o controle do SUS.
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16. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à fonte de receitas dos Estados que deve ser
aplicada na saúde.
a. ( ) Imposto de Renda Retido na Fonte.
b. ( X ) Impostos de ICMS, IPVA e ITCMD (sobre
herança e doações).
c. ( ) Impostos de ISS, IPTU, ITBI (sobre transmissão
de bens imóveis).
d. ( ) Receita da dívida ativa de impostos, multas,
juros e correção monetária de impostos.
e. ( ) Transferências da União: cota-parte do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
cota-parte do ITR e transferências da Lei
Complementar no 87/96 – Lei Kandir.
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17. Com a Emenda Constitucional no 29 foram criados
pelos Estados, Distrito Federal e municípios os fundos
de saúde e os conselhos de saúde.
Em relação ao financiamento da saúde, é uma atribuição do fundo de saúde:
a. ( ) Aplicar os recursos recebidos exclusivamente
na atenção básica.
b. ( ) Acompanhar os gastos realizados na área da
saúde e fiscalizar as aplicações.
c. ( ) Planejar onde serão aplicados os recursos nas
áreas críticas da saúde.
d. ( X ) Receber os recursos financeiros locais e os
transferidos pela União.
e. ( ) Distribuir os recursos financeiros na média e
alta complexidade, de acordo com a demanda
local.

18. Assinale a alternativa correta em relação ao
Conasems.
a. ( ) É composto por secretários de saúde dos
Estados e pode formular e propor políticas de
saúde.
b. ( ) Pode ser criado por lei municipal, ficando vinculado ao SUS, e tem a finalidade de planejar,
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução de
políticas públicas, serviços e ações de saúde
em cada unidade de saúde.
c. ( X ) É composto por secretários municipais de
saúde e tem a função de formular e propor
políticas, promover o intercâmbio de experiências, apoiar os municípios e representá-los
na CIT.
d. ( ) Tem a finalidade de desenvolver atividades
ou implementar projetos comuns a grupos
de municípios, racionalizando a aplicação de
recursos financeiros e materiais.
e. ( ) É um conselho de cooperação federativa, do
qual podem participar União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.

19. A estratégia adotada no Brasil reconhece o município como principal responsável pela saúde de sua
população, o que permite transferir aos municípios a
responsabilidade e os recursos necessários para exercerem a gestão sobre as ações e os serviços de saúde
prestados em seu território.
Identifique tal estratégia.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Municipalização
Territorialização
Regionalização
Universalização
Estratégia de saúde da família

20. O princípio que orienta a organização do SUS e
representa a articulação entre os gestores estaduais
e municipais na implementação de políticas, ações
e serviços de saúde qualificados e descentralizados,
garantindo acesso, integralidade e resolutividade na
atenção à saúde da população é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

a Equidade.
a Regionalização.
o Controle Social.
a Integralidade.
a Igualdade.
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Conhecimentos Específicos
21. Sobre os anti-inflamatórios não esteroidais
(AINES) e suas características farmacocinéticas, é
incorreto afirmar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sua excreção é renal.
São ácidos orgânicos fortes.
Têm alta afinidade com albumina.
São de metabolismo hepático.
São de rápida e completa absorção (estômago
e intestino delgado).

22. Não é via de medicamento parenteral:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Sublingual.
Endovenosa.
Intradérmica.
Subcutânea.
Muscular.

23. São bactericidas que atuam no ribossomo, interferindo com a síntese proteica. Atuam em S. aureus,
Enterococcus sp., H. influenzae, E. Coli, Klebsiella sp.,
Enterobacter sp., Serratia sp., Pseudomonas aeroginosa
e Proteus sp. Não atuam em anaeróbios. Não devem
ser usados isoladamente na terapêutica dos cocos
gram-positivos, pois os beta-lactâmicos são bem mais
eficazes. O mecanismo de resistência mais comum é
de origem plasmidial por enzimas inativados, às quais
a amicacina se mostra mais resistente.

24. São laxativos ou purgativos que aumentam o
peristaltismo intestinal:
1.
2.
3.
4.
5.

( )
( )
( )
( )
(X)

Quinolonas.
Cloranfenicol.
Clindamicina.
Metronidazol.
Aminoglicosídeos.
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Supositório de Glicerina
Fleet Enema
Dulcolax
Gutalax
Laxol

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

25. Não é responsabilidade do profissional
Farmacêutico no ato da dispensação.
a. (
b.

c.

d.

O texto se refere a:
a.
b.
c.
d.
e.

(20 questões)

e.

) Conhecer, interpretar e estabelecer condições
para o cumprimento da legislação pertinente.
( ) Coletar e registrar ocorrências de reações
adversas e efeitos colaterais relativos ao uso
de medicamento(s), informando a autoridade
sanitária local.
( ) Manter-se atualizado com o objetivo de proporcionar uma adequada prestação de serviços e qualidade da atenção farmacêutica.
( ) Identificar as necessidades do paciente em
relação ao uso dos medicamentos e fornecer
informações necessárias.
( X ) Capacitar e treinar o pessoal de apoio com o
objetivo de não ser mais necessário acompanhá-los e avaliá-los ao longo do desenvolvimento de suas tarefas.
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26. Relacione os imunodepressores com sua ativação
dos Linfócitos T:
Coluna 1 Imunodepressores
1.
2.
3.
4.

Glicocorticoides
Ciclosporina
Sirolimus
Mofetil micofenolato

Coluna 2 Ativação dos Linfócitos T
( ) Cianase proteica envolvida na progressão do
ciclo celular (mTOR) (inibição de atividade).
( ) Elementos de resposta aos glicocorticoides no
DNA (regulação da transcrição dos genes).
( ) Calcineurina (inibição da atividade da
fosfatase).
( ) Monofosfato de inosina desidrogenase (inibição de atividade).
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–2–4–3
2–1–3–4
3–1–2–4
3–2–4–1
4–1–3–2

27. Assinale a alternativa que corresponde aos fatores extrínsecos que podem afetar a estabilidade dos
medicamentos.
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Envase e ventilação.
Temperatura e exposição à luz.
Umidade e presença de gases.
Uniformidade da dose e percentual de
impurezas.
e. ( ) Transporte e interação entre fármacos e
solventes.

28. Atividade que consiste no suprimento de medicamentos às unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno, para posterior dispensação à
população usuária.
Essa frase refere-se ao processo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Seleção.
Aquisição.
Dispensação.
Distribuição.
Programação.

29. A fiscalização dos estabelecimentos farmacêuticos compete:
a. (
b. (
c. (

) À Secretaria Estadual de Saúde, somente.
) À Secretaria Municipal de Saúde, somente.
) Ao CRF (Conselho Regional de Farmácia),
somente.
d. ( ) Ao CRF (Conselho Regional de Farmácia) e à
Secretaria Municipal de Saúde.
e. ( X ) Ao CRF (Conselho Regional de Farmácia) e à
Vigilância Sanitária.

30. Com relação a produtos vencidos ou impróprios
para consumo, o responsável técnico pelo estabelecimento farmacêutico deve:
a. (
b.
c.

d.

e.

) Manter os produtos nas prateleiras com a
ressalva: “não utilizar”.
( ) Manter os produtos nas prateleiras com a
ressalva: “produto vencido”.
( X ) Manter os produtos vencidos em recipientes
lacrados e fora do alcance do público até a
destinação estabelecida por lei pertinente.
( ) Mantê-los indisponíveis por quatro anos
acompanhados dos respectivos registros de
produtos vencidos.
( ) Manter o registro dos produtos impróprios,
contendo o nome do produto e o nome
genérico.
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31. Tendo em vista a ética na orientação e assistência
farmacêutica ao cliente, é sabido que o farmacêutico
enfrenta problemas humanos relevantes no que tange
à orientação em razão dos diversos tipos de clientes.
Quanto a isso, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Se o cliente não for objetivo em suas necessidades, o farmacêutico deve deixar de prestar-lhe assistência.
b. ( X ) A conduta do farmacêutico deve ser de persistência, acompanhando tudo o que acontece
com seu cliente.
c. ( ) O farmacêutico não deve estimular perguntas
ao cliente que permanece passivo diante de
sua ação profissional.
d. ( ) Sempre que o cliente não seguir as orientações sobre determinada ação, o farmacêutico
deve se eximir de qualquer responsabilidade
em relação a esse cliente.
e. ( ) Quando o cliente toma mais tempo do que
aquele compatível com a remuneração que
dá pelos serviços, o farmacêutico deve deixar
de atendê-lo.

32. Entende-se por preparação magistral:
a. ( X ) Aquela preparada na farmácia para ser dispensada atendendo a uma prescrição médica.
b. ( ) Aquela preparada e mantida no laboratório da
farmácia aguardando a prescrição correspondente para finalização e dispensação.
c. ( ) Aquela preparada na farmácia, cuja formula esteja inscrita integralmente nas
farmacopeias.
d. ( ) O procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo
a avaliação farmacêutica da prescrição.
e. ( ) A descrição pormenorizada de técnicas e
operações a serem utilizadas na farmácia,
visando proteger e garantir a preservação da
qualidade das preparações manipuladas.

33. O controle sanitário somente é eficaz se abranger
toda a cadeia do medicamento, desde a sua fabricação até sua dispensação ao público, de forma a
garantir que os produtos estejam conservados, transportados e manuseados em condições adequadas à
preservação da sua qualidade, eficácia e segurança.
Essa afirmativa refere-se:
a.
b.
c.
d.
e.

À manipulação de formas magistrais.
Ao comércio de produtos controlados.
Ao controle de qualidade e de medicamentos.
Às normas de aviamentos de receitas médicas.
Às boas práticas de distribuição de produtos
farmacêuticos.

34. Sobre a farmácia e a bioética pode-se dizer que
“o medicamento desempenha um papel importante
na prevenção e cura das doenças. Entretanto, existem
aspectos relacionados aos medicamentos que não
podem ser analisados apenas sob o ponto de vista da
legislação farmacêutica, uma vez que há componentes éticos de extrema relevância para o cotidiano das
pessoas”.
Quanto à definição de bioética, assinale a alternativa
correta.
a. (

b.

c.

d.

e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

) A bioética pode ser entendida como um processo de humanização na fase convalescente
ou terminal da vida.
( ) A bioética pode ser definida como a ciência
que tem por objetivo essencial o estudo dos
procedimentos que determinam o julgamento de aprovação ou reprovação da conduta biológica.
( X ) A bioética pode ser entendida como o estudo
multidisciplinar dos problemas criados pelo
desenvolvimento científico e tecnológico das
ciências da saúde.
( ) A bioética pode ser definida como o estudo
interdisciplinar pelos problemas criados pelo
uso indiscriminado de medicamentos.
( ) A bioética pode ser entendida como a ciência
da conduta farmacêutica para com o paciente,
relacionada ao uso de entorpecentes.

Estado de Santa Catarina

35. Sobre barbitúricos, é incorreto afirmar:
a. ( ) A dose típica de indução do tiopental (3-5 mg/
kg) produz inconsciência em 10-30 segundos,
com efeito máximo após 1 minuto, e a duração da anestesia é de 5-8 minutos.
b. ( ) Os três barbitúricos utilizados para anestesia
clínica são: o tiopental sódico, o tiamilal e o
metoexital.
c. ( ) Os anestésicos barbitúricos são derivados
do ácido barbitúrico (2, 4, 6 - trioxcexaidropirimidina).
d. ( X ) Pacientes neonatos e lactentes necessitam de
uma dose de indução mais baixa de tiopental
(1-3 mg/kg), enquanto que gestantes e idosos
geralmente necessitam de doses mais elevadas (5-8 mg/kg).
e. ( ) Com relação aos efeitos colaterais, os barbitúricos são depressores respiratórios. As doses
de indução de tiopental reduzem a ventilação/minuto e o volume corrente, com uma
redução menor e não constante na frequência
respiratória.

36. É um broncodilatador discreto; seu mecanismo de
ação parece ser decorrente da capacidade de promover
a liberação de catecolaminas endógenas, atuando
desta forma como um autêntico ativador inespecífico
do sistema simpático. É aplicado exclusivamente por
via oral (comprimidos, soluções e xaropes). Indicação
para crianças: 0,3 a 0,5 mg/kg, quatro a seis vezes ao dia.
Adultos: 25 mg, três a quatro vezes ao dia. Apresenta
efeitos colaterais como estimulação cardíaca, que praticamente restringe seu uso terapêutico, devido ao risco
de complicações cardiovasculares (arritmias, elevação
da pressão arterial). Devido ao seu efeito estimulante
sobre o sistema nervoso central, pode-se observar insônia, anorexia e tremores musculares.
Trata-se de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

37. O uso desnecessário, assim como a utilização
de fármacos em situações contraindicadas expõem
pacientes a risco de reações adversas a medicamentos (RAM) e intoxicações medicamentosas, constituindo, portanto, causa de morbidade e, inclusive, de
mortalidade.
Assinale a alternativa incorreta com relação a RAM.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pacientes com patologias associadas possuem
maior probabilidade de apresentar RAM
devido à possibilidade de potencialização da
ação dos medicamentos individualmente.
( X ) Evento adverso é um acontecimento de
importância médica que ocorre durante uma
terapia medicamentosa e tem relação causal
direta com o medicamento utilizado.
( ) Uma reação cuja natureza, severidade ou
desfecho não é consistente com a informação
descrita na bula do medicamento é considerada reação adversa inesperada.
( ) Qualquer efeito nocivo, não intencional e
indesejado de uma droga, observado com
doses terapêuticas habituais em seres humanos, para fins de tratamento, profilaxia ou
diagnóstico, é considerado reação adversa ao
medicamento.
( ) A reação adversa é considerada grave quando
resulta em morte, ameaça à vida, incapacidade insignificante ou permanente, anomalia
congênita ou hospitalização preexistente.

38. O uso de glicosídeos cardíacos (digitálicos) não é
contraindicado em caso de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

ICC de alto débito.
Estenose subaórtica.
Pericardite constritiva.
Severa hiperpotassemia.
Tamponamento cardíaco.

Efedrina.
Adrenalina.
Isoproterenol.
Isoetarina.
Rimiterol.
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39. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código de Ética da Profissão Farmacêutica:
a. ( X ) A dimensão ética da profissão farmacêutica
deve estar determinada, em todos os seus
atos, em benefício do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação
de qualquer natureza.
b. ( ) Em casos excepcionais, é permitida a utilização do nome de farmacêutico por estabelecimento ou instituição ligado(a) ao comércio de
drogas, ainda que esse profissional não exerça
formalmente essa função nesse estabelecimento ou nessa instituição.
c. ( ) É vedado ao farmacêutico interagir com o
profissional responsável pela prescrição, para
garantir o sigilo e a segurança e não interferir
na terapêutica farmacológica.
d. ( ) É facultado ao farmacêutico anunciar
produtos farmacêuticos e processos, ainda
que essa prática possa eventualmente induzir
ao uso indiscriminado de medicamentos.
e. ( ) O farmacêutico pode exercer a assistência
farmacêutica, contudo não pode oferecer
informações ao usuário dos serviços.

40. Assinale a alternativa incorreta acerca dos processos de armazenamento de medicamentos, fase
importante do ciclo da assistência farmacêutica.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Os medicamentos devem ser armazenados em
suas embalagens originais, ao abrigo da luz.
( ) A área de estocagem de medicamentos termolábeis deve ser específica, com controle
ambiental.
( X ) A área física destinada à estocagem e à
guarda de todos os produtos caracteristicamente médico-hospitalares, incluindo medicamentos, recebe o nome de central de abastecimento farmacêutico (CAF).
( ) Todos os procedimentos de entrada, saída,
dispensação ou devolução devem ser orientados por procedimentos escritos e devidamente registrados em formulários próprios.
( ) O objetivo dessa etapa é elaborar um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que visem assegurar as condições
adequadas de armazenamento.
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