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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPEIOR – 06 – FARMACÊUTICO(A)   

Página 2 

C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com
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09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Uma drágea tem a droga liberada: 

 

A. Apenas no estômago. 

B. Apenas no intestino delgado. 

C. No intestino delgado ou grosso de acordo com sua 

fórmula. 

D. No estômago ou intestino delgado de acordo com sua 

fórmula. 

E. No estômago, intestino delgado ou grosso de acordo com 

sua fórmula. 

 

17- A administração transdérmica da droga oferece as seguintes 

vantagens, EXCETO: 

 

A. O término rápido do efeito de droga é possível 

simplesmente com a remoção do dispositivo de 

administração (emplastro). 

B. As drogas que possuem índices terapêuticos largos ou 

meia-vida longas podem ser administradas com 

segurança e durante períodos longos. 

C. Elimina-se a variável biodisponibilidade observada após 

terapia oral. 

D. Os efeitos colaterais e a freqüência posológica são 

reduzidos. 

E. A obediência ao regime terapêutico por parte do paciente 

é melhorada. 

 

18- A meia vida da penicilina é: 

 

A. 8 horas. 

B. 1 a 4 horas. 

C. 3 horas. 

D. 30 – 50 minutos. 

E. 77 minutos. 

 

19- Tendo com droga deslocada o dicumarínicos, tem-se como 

droga deslocadora, EXCETO: 

 

A. Sulfafenazol 

B. Ácido etacrínico 

C. Ácido mefenâmico 

D. Oxifembutazona 

E. Fenilbutazona 

 

20- Tendo a fenitoína afetado pela droga indutora, a 

Rifampicina, pode apresentar como efeito de interação, 

principalmente: 

 

A. Crise hipertensiva 

B. Sangramento 

C. Intoxicação 

D. Hipoglicemia 

E. Risco aumentado de convulsão 

 

21- Referente ao betaconazol é INCORRETO afirmar: 

 

A. Resiste à ação de acetilcolinesterase e é bem absorvido 

pelo tratogastrointetinal e e pela via subcutânea. 

B. Não deve ser aplicado por via intravenosa 

C. É usado, principalmente, no tratamento de retenção 

urinária pós-operatória ou de origem neurogênicas. 

D. As reações adversas são: ruborização, sudorese, mal estar 

epigástrico, cãibras abdominais, salivação. 

E. É contra indicado na úlcera péptica, asma, insuficiência 

coronária e hipotireoidismo. 

 

22- É uma fenotiazina que tem atividade neuroléptica: 

 

A. Dietazina 

B. Promazina 

C. Prometazina 

D. Clorpromazina 

E. Pimozida 

 

23- São inibidores seletivos da COX-2, EXCETO: 

 

A. Nimesulida 

B. Flupirina 

C. Etadolaco 

D. Rofecoxib 

E. Valdecoxib 

 

24- A o esquema preferido na posologia da Varfarina é: 

 

A. 5 e 10mg nos 5 primeiros dias, com doses de manutenção 

entre 3 e 5,5 mg diariamente sob controle do TP. 

B. 15 e 10mg nos 3 primeiros dias, com doses de 

manutenção entre 5 e 7,5 mg diariamente sob controle do 

TP. 

C. 10 e 15mg nos 3 primeiros dias, com doses de 

manutenção entre 3 e 5,5 mg diariamente sob controle do 

TP. 

D. 20 e 15mg por 5 primeiros dias, sem doses de 

manutenção. 

E. 15 e 10mg por 10 primeiros dias, sem doses de 

manutenção. 

 

25- Na condução terapêutica da obstipação, existem algumas 

recomendações essenciais que devem ser feitas aos pacientes, 

tais como, EXCETO: 

 

A. O uso de laxante não deve exceder 15 dias. 

B. Os laxantes são inadequados na presença de dor 

abdominal, cólicas, náuseas, vômito e distensão gasosa e 

quadros sugestivos de obstrução. 

C. Os pacientes hospitalizados ou acamados podem 

necessitar de agentes formadores de massa intercaladas 

com laxante estimulantes ou lactulose ou leite de 

magnésia para evitar impactação fecal; 

D. O óleo mineral deve ser evitado em idosos, crianças 

pequenas (abaixo de 6 anos) ou pacientes debilitados, 

devido ao risco de aspiração. 

E. Pacientes com relato de infarto do miocárdio, fissuras 

anais, hérnias e algumas cirurgias colorretais podem 

necessitar de laxantes profiláticos, que podem incluir 

leite de magnésia ou docusato ou glicerina ou agentes 

formadores de massa. 
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26- Segundo Ferracini e Borges Filho, 2005, o farmacêutico 

hospitalar é um gestor com capacidade motivacional e 

comprometimento, e deve apresentar alguns atributos para 

administrar em tempos de mudança. Dentre eles temos o do 

julgamento, que consistem: 

 

A. Amplo e profundo nos aspectos técnicos e 

administrativos à gerência adequada dos processos. 

B. Capacidade conceitual de lidar com a complexidade 

analítica e sintética das situações. 

C. Habilidade de adequar aos processos, não limitado às 

regras e procedimentos. 

D. Capacidade de lidar com as diferenças individuais 

integrando o emocional e analisando alternativas 

disponíveis a um problema. 

E. Qualidade de lidar com as incertezas para garantir 

decisões gerencias. 

 

27- As funções da farmácia hospitalar poderão ser distribuídas 

como administrativas, operacionais e técnicas. Desta forma, são 

funções operacionais, EXCETO: 

 

A. Definição de formulários de fornecimento de 

medicamentos e materiais. 

B. Avaliação de uso de medicamentos. 

C. Empacotamento de dose unitária. 

D. Diagramação de planos de monitoramento. 

E. Programas de nutrição parenteral. 

 

28- Numa farmácia hospitalar, são funções do setor de logística 

farmacêutica, EXCETO: 

 

A. Seleção, aquisição e distribuição de medicamentos. 

B. Seleção dos fornecedores e preparo dos editais de 

aquisição. 

C. Dispensação dos medicamentos: preparados da base 

individualizada/unitária. 

D. Controle de estoque. 

E. Pesquisa clínica e operacional. 

 

29- Segundo a RDC número 210 de 04.08.2003; do 

regulamento técnico das Boas Práticas para a Fabricação de 

Medicamentos que é dividido por partes. A primeira parte 

refere-se ao Gerenciamento da Qualidade na Fabricação de 

Medicamentos: filosofia e elementos essenciais que inclui, 

EXCETO: 

A. Garantia da Qualidade. 

B. Boas Práticas de Fabricação para Medicamentos. 

C. Boas práticas de controle de qualidade. 

D. Controle de Qualidade. 

E. Validação. 

 

30- Sobre estocagem é INCORRETO afirmar: 

 

A. Nenhum medicamento poderá ser estocado antes de ser 

oficialmente recebido e nem liberado para entrega sem a 

devida permissão, também oficial. 

B. Os estoques devem ser inspecionados com freqüência 

para verificar-se qualquer degradação visível, 

especialmente se os medicamentos ainda estiverem sob 

garantia de seus prazos de validade. 

C. Medicamentos com prazos de validade vencidos, devem 

ser baixados do estoque e destruídos, com registro 

justificado por escrito pelo farmacêutico responsável, 

obedecendo ao disposto na legislação vigente. 

D. Para facilitar a limpeza e a circulação de pessoas, os 

medicamentos devem ser estocados à distância mínima 

0,5 metro das paredes. 

E. Embalagens parcialmente utilizadas devem ser fechadas 

novamente, para prevenir perdas e/ou contaminações, 

indicando a eventual quantidade faltante no lado externo 

da embalagem. 

 

31- Para estocagem de medicamentos termolábeis o local de 

estocagem deve manter uma temperatura constante, ao redor 

de: 

 

A. 5ºC  

B. -5ºC  

C. 10ºC  

D. 20ºC  

E. 25ºC  

 

32- Segundo a Portaria 344/98, a Autorização de Exportação é 

o Documento expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária 

do Ministério da Saúde (SVS/MS), que consubstancia a 

exportação de substâncias constantes das listas: 

 

A. "A1" e "A2" (imunossupressores), "A3", "B1" e "B2" 

(entorpecentes), ―C3‖ (precursores) e "D1" 

(psicotrópicas) deste Regulamento Técnico ou de suas 

atualizações, bem como os medicamentos que as 

contenham. 

B. "A1", "A2" e "A3" (entorpecentes), , "B1" e "B2" 

(psicotrópicas), ―C3‖ (precursores) e "D1" 

(imunossupressores) deste Regulamento Técnico ou de 

suas atualizações, bem como os medicamentos que as 

contenham. 

C. "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3" (psicotrópicas), "B1", 

"B2" e ―C3‖ (imunossupressores) e "D1" (precursores) 

deste Regulamento Técnico ou de suas atualizações, bem 

como os medicamentos que as contenham. 

D. "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" 

(psicotrópicas), ―C3‖ (imunossupressores) e "D1" 

(precursores) deste Regulamento Técnico ou de suas 

atualizações, bem como os medicamentos que as 

contenham. 

E. "A1" (entorpecentes),  "A2" e "A3", "B1" 

(psicotrópicas), "B2" e ―C3‖ (imunossupressores) e "D1" 

(precursores) deste Regulamento Técnico ou de suas 

atualizações, bem como os medicamentos que as 

contenham. 

 

33- Ainda, segundo a Portaria 344/98 Art. 8º Ficam isentos de 

Autorização Especial as empresas, instituições e órgãos na 

execução das seguintes atividades e categorias a eles 

vinculadas, EXCETO:  

 

A. Farmácias, Drogarias e Unidades de Saúde que somente 

dispensem medicamentos objeto deste Regulamento 

Técnico, em suas embalagens originais, adquiridos no 

mercado nacional. 
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B. Órgãos de Repressão a Entorpecentes. 

C. Estabelecimentos de ensino, pesquisas e trabalhos 

médicos e científicos. 

D. Laboratórios de Análises Clínicas que utilizem 

substâncias objeto deste Regulamento Técnico 

unicamente com finalidade diagnóstica. 

E. Laboratórios de Referência que utilizem substâncias 

objeto deste Regulamento Técnico na realização de 

provas analíticas para identificação de drogas. 

 

34- Segundo Gomes e Reis (2000) e Storpirtis, et al.; (2008) a 

farmácia é um dos pilares que sustentam as ações de controle 

de infecções hospitalares em todos os seus níveis: 

planejamento, operacional e educativo. Desta forma, são 

atribuições do farmacêutico hospitalar para que este controle 

seja efetivo e eficaz, EXCETO: 

 

A. Participar das reuniões da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar. 

B. Participar da elaboração de protocolos de tratamentos 

com antimicrobianos. 

C. Participar da revisão da padronização de antimicrobianos. 

D. Investigação epidemiológica efetiva dos surtos ou 

suspeita de surtos, com análise microbiológica e 

analítica. 

E. Estabelecer intercâmbio entre Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH), Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), Comissão de Suporte Nutricional e 

Comissão de Padronização de Material Médico 

hospitalar. 

 

35- Segundo a Lei 13.021/2014; Art. 13. Obriga-se o 

farmacêutico, no exercício de suas atividades, a, EXCETO: 

 

A. Notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários 

competentes, bem como o laboratório industrial, dos 

efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, 

voluntárias ou não, e da farmacodependência observados 

e registrados na prática da farmacovigilância. 

B. Organizar e manter cadastro atualizado com dados 

técnico- científicos das drogas, fármacos e medicamentos 

disponíveis na farmácia. 

C. Proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de 

pacientes, internados apenas, em estabelecimentos 

hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública. 

D. Estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de 

medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, 

visando a assegurar o seu uso racionalizado, a sua 

segurança e a sua eficácia terapêutica. 

E. Estabelecer o perfil farmacoterapêutico no 

acompanhamento sistemático do paciente, mediante 

elaboração, preenchimento e interpretação de fichas 

farmacoterapêuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

36- Segundo o Código de Ética Farmacêutica; Art. 11 – É 

direito do farmacêutico: 

 

I. Exercer a sua profissão sem qualquer discriminação, 

seja por motivo de religião, etnia, orientação sexual, 

raça, nacionalidade, idade, condição social, opinião 

política, deficiência ou de qualquer outra natureza 

vedada por lei; 

II. Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às 

demais autoridades competentes os fatos que 

caracterizem infringência a este Código e às normas 

que regulam o exercício das atividades farmacêuticas; 

III. Exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos, 

as diretrizes, as normas técnicas e a legislação 

vigentes; 

IV. Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública 

ou privada sem condições dignas de trabalho ou que 

possam prejudicar o usuário, com direito a 

representação às autoridades sanitárias e profissionais; 

V. Opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua 

atividade em instituição pública ou privada sem 

remuneração ou condições dignas de trabalho, 

ressalvadas as situações de urgência ou emergência, 

devendo comunicá-las imediatamente às autoridades 

sanitárias e profissionais; 

VI. Negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam 

contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, 

comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, a 

outros profissionais envolvidos e ao respectivo 

Conselho Regional de Farmácia; 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. II, III. 

B. I, III, IV, VI. 

C. I, IV, V, VI. 

D. II, IV, V. 

E. Todas as afirmações. 

 

37- Sobre a Resolução Nº 586/2013 que Regula a prescrição 

farmacêutica e dá outras providências é INCORRETO afirmar: 

  

A. A prescrição farmacêutica constitui uma atribuição 

clínica do farmacêutico e deverá ser realizada com base 

nas necessidades de saúde do paciente, nas melhores 

evidências científicas, em princípios éticos e em 

conformidade com as políticas de saúde vigentes. 

B. O ato da prescrição farmacêutica só poderá ocorrer em 

diferentes estabelecimentos farmacêuticos e níveis de 

atenção à saúde, em virtude do princípio da 

confidencialidade e a privacidade do paciente no 

atendimento. 

C. O farmacêutico poderá realizar a prescrição de 

medicamentos e outros produtos com finalidade 

terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição 

médica, incluindo medicamentos industrializados e 

preparações magistrais - alopáticos ou dinamizados -, 

plantas medicinais, drogas vegetais e outras categorias ou 

relações de medicamentos que venham a ser aprovadas 

pelo órgão sanitário federal para prescrição do 

farmacêutico. 

http://www.cff.org.br/pagina.php?id=714&menu=5&titulo=Lei+13.021%2F2014+-+Disp%C3%B5e+sobre+o+exerc%C3%ADcio+e+a+fiscaliza%C3%A7%C3%A3o+das+atividades+farmac%C3%AAuticas
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D. O ato da prescrição de medicamentos dinamizados e de 

terapias relacionadas às práticas integrativas e 

complementares, deverá estar fundamentado em 

conhecimentos e habilidades relacionados a estas 

práticas. 

E. O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja 

dispensação exija prescrição médica, desde que 

condicionado à existência de diagnóstico prévio e apenas 

quando estiver previsto em programas, protocolos, 

diretrizes ou normas técnicas, aprovados para uso no 

âmbito de instituições de saúde ou quando da 

formalização de acordos de colaboração com outros 

prescritores ou instituições de saúde. 

 

38- Como estabilizante químico, o sulfito de sódio tem a 

função: 

 

A. Acidificante 

B. Alcalinizante 

C. Antioxidante 

D. Quelante 

E. Tamponante 

 

39 - As ações de Assistência Farmacêutica devem estar 

fundamentadas nos princípios previstos no Artigo 198 da 

Constituição Federal e no Artigo 7 da Lei Orgânica da Saúde, 

bem como em preceitos inerentes à Assistência Farmacêutica, 

sendo destacados, EXCETO: 

 

A. Universalidade e eqüidade. 

B. Centralização, ou seja, com direção única para todas as 

esfera de governo. 

C. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de 

saúde. 

D. Multidisciplinaridade e intersetorialidade. 

E. Estruturação e organização dos serviços farmacêuticos, 

com capacidade de resolução. 

 

40- São desvantagens do Sistema de Distribuição de 

Medicamento Coletivo (SDM Coletivo), EXCETO: 

 

A. Transcrição de prescrições. 

B. Aumento do número de solicitações e devoluções à 

farmácia. 

C. Maior incidência de erros na administração. 

D. Perdas de medicamentos. 

E. Alto custo institucional. 

 


