PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI – AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 16 – FARMACÊUTICO
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
1.
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04- Qual das expressões retiradas do texto está no sentido
conotativo?

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras,
quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as
outras
pessoas
sem
guardar
nada
pra
si.
[...]
Com nossas palavras podemos reivindicar outras relações, outros
compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos
comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos.
Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos
rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e
menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos
resignar.
Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da
possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua
vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje
devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões.
Tenho a profunda convicção de que, quando falamos, estamos
modificando o mundo. As grandes transformações de nossa
história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem
à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o
apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo."
(https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.ht
ml Acessado em 02/09/2019)

“imensa admiração”
“reivindicar outras relações”
“que sejam mais justos”
“menos imposições”
“romper grilhões”
ESSA QUE EU HEI DE AMAR…

Essa que eu hei de amar perdidamente um dia
será tão loura, e clara, e vagarosa, e bela,
que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela,
trazer luz e calor a essa alma escura e fria.
E quando ela passar, tudo o que eu não sentia
da vida há de acordar no coração, que vela…
E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela
como sombra feliz… — Tudo isso eu me dizia,
quando alguém me chamou. Olhei: um vulto louro,
e claro, e vagaroso, e belo, na luz de ouro
do poente, me dizia adeus, como um sol triste…
E falou-me de longe: "Eu passei a teu lado,
mas ias tão perdido em teu sonho dourado,
meu pobre sonhador, que nem sequer me viste!"

01- Sobre o texto é correto afirmar que:
A. Só a força tem regido todas as relações humanas e não há
meio de dissuadir o ser humano disso.
B. Falar faz as coisas serem diferentes, por isso os países evitam fechar contratos por esse meio.
C. O trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos
benéficos se fossem fruto de uma conversa.
D. A força pode ajudar a resolver todos os problemas comerciais.
E. Os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder
da palavra.
02- Pela leitura do texto, pode-se concluir que a autora estabeleceu
como alvo de seu discurso:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

O governo de seu país.
Os grupos terroristas.
Os países desenvolvidos.
Países que estabelecem guerras comerciais.
Grupos envolvidos em lobby internacional.

(ALMEIDA, Guilherme de. Meus versos mais queridos. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1988.)

05- Em qual das alternativas a relação do verso com a figura de
linguagem está correta?
A. “Essa que eu hei de amar perdidamente um dia” – hipérbole
B. “que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela” – metonímia
C. “E quando ela passar, tudo o que eu não sentia” – metáfora
D. “trazer luz e calor a essa alma escura e fria” – comparação
E. “E falou-me de longe: ‘Eu passei a teu lado’”– prosopopeia
06- No texto:

03- É correto afirmar que a autora do texto, considera que:
A. O ser humano é fundamentalmente linguístico.
B. A particularidade do ser humano se deve à força.
C. O ser humano é essencialmente social, por isso há lugar
fora da linguagem para observar-se a existência.
D. A linguagem não pode criar uma realidade.
E. Linguagem, ação e força são termos opostos e inconciliáveis entre si.

A. O eu lírico está perdido ao sol, por isso confunde o verdadeiro amor.
B. A mulher amada é comparada ao sol e os termos ‘loura’,
‘clara’ ilustram isso.
C. O eu lírico está em delírio e isso explica os pensamentos
desconectados da realidade.
D. A mulher amada na verdade é o sol, que o eu lírico deseja
por estar exposto a um ambiente frio.
E. O eu lírico relata fatos ocorridos num passado remoto e
por isso mistura passado e presente.
07- A forma verbal “hei”:
A.
B.
C.
D.
E.

Está no pretérito perfeito.
É impessoal
Está no futuro do presente
Está no presente do subjuntivo
Está no presente do indicativo
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08- No verso:
“trazer luz e calor a essa alma escura e fria.”,
Identifica-se:
A.
B.
C.
D.
E.

A comparação explícita.
A inversão de pensamento.
A alteração de eu lírico.
A oposição de ideias.
O exagero estilístico.

09- A última estrofe pode ser considerada:
A.
B.
C.
D.
E.

Uma crítica à idealização do amor.
Uma prova de que o eu lírico está em delírio.
Um recurso metalinguístico.
Uma indicação de que o eu lírico é feminino.
Uma indicação de que o texto é uma prosa poética.

Em 1968, o arqueólogo suíço Erik Von Däniken publicou o livro
Eram os Deuses Astronautas?, no qual defende que extraterrestres
foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias,
astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa.
Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados
deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra – além disso,
eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos
humanos.
Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm
mérito. Ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos
povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides.
Que, por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia:
uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais
simples que uma casa com paredes verticais e um teto – como as
que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se
extraterrestres tivessem construído esses monumentos (ou
visitado a Terra consistentemente), eles certamente teriam deixado
para trás qualquer vestígio, como ferramentas e materiais.
(https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml)

10- É possível afirmar que Erik tem credibilidade devido à:
A.
B.
C.
D.
E.

Sua formação como arqueólogo.
Publicação de mais um livro.
Descoberta das linhas de Nazca.
Adoração dos povos antigos pelos extraterrestres.
Descoberta de espécies primatas fruto do cruzamento com
aliens.

11- O texto refuta as crenças de Daniken, quando:
A. Se observa que o livro foi escrito em 1968, época de tecnologia muito rudimentar.
B. Pelas descobertas históricas dos povos que revelam que
eles já haviam desenvolvido a tecnologia para as construções citadas.
C. Se comprova que os extraterrestres construíram as pirâmides do Egito utilizando as técnicas do povo local.
D. Se restringe aos fósseis encontrados.
E. Cientistas têm uma crença empírica diferente da dele.

(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível 8. Porto Alegre L & PM, 2018 p.
70)

12- A expressão dos personagens da tirinha pode ser definida pelo
sentimento de:
A.
B.
C.
D.
E.

Certeza
Medo
Desalento
Alegria
União

13- O que eles contemplam?
A.
B.
C.
D.
E.

A seca no solo do lugar.
Uma cidade abandonada.
Uma construção em seu início.
A destruição da casa deles.
As ruínas do castelo que procuravam.

14- O que provoca humor na tira?
A. A tentativa da personagem de encontrar um aspecto positivo no que vê.
B. A ignorância do grupo ao imaginar que encontraria um local próspero.
C. A expressão de tristeza patética nas personagens.
D. O desejo dos personagens de levar uma vida abastada.
E. A quantidade de pessoas que queriam viver no local.
15- A oração

“como a gente estava dizendo no outro dia”:

A. Introduz uma comparação em relação à oração posterior.
B. Constrói uma circunstância de concordância com a oração
que a sucede.
C. Estabelece uma relação de coordenação com a oração subordinada.
D. Ajuda na compreensão da oração subordinada adverbial
final.
E. Mantém o sentido da oração principal.
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20 – É uma substância psicotrópica anorexígena:
25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 – São medicamentos inibidores nucleosídeos da transcriptase
reversa, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Zidovudina
Abacavir
Didanosina
Etravirina
Lamivudina

Mazindol
Barbexaclona
Butalbital
Etclorvinol
Mesocarbo

21 – Qual a massa de dextrose a ser adicionada a 1 litro de água
para se obter uma solução glicosada isotônica? Dados: Peso
molecular 198,2.

17 – Da Lei 5991/73, Art. 6º - A dispensação de medicamentos é
privativa de, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

Farmácia
Drogaria
Posto de medicamento e unidade volante
Dispensário de medicamentos
Loja de conveniência e drugstore (que poderão dispor de
medicamentos anódinos, que não dependam de receita
médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário federal).

18 – A cada farmacêutico será permitido exercer a direção técnica
de, no máximo:
A. Três farmácias, sendo duas comerciais e uma hospitalar.
B. Três farmácias, sendo uma comercial e duas hospitalares.
C. Duas farmácias, sendo duas comerciais ou duas comerciais hospitalares.
D. Duas farmácias, sendo uma comercial e uma hospitalar.
E. Uma farmácia.
19 – Segundo o Decreto 85878/81, em seu Art 1º afirma-se que
são atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos o
assessoramento e responsabilidade técnica em, EXCETO:
A. Estabelecimentos industriais farmacêuticos em que se fabriquem produtos que tenham indicações e/ou ações terapêuticas, anestésicos ou auxiliares de diagnóstico, ou
capazes de criar dependência física ou psíquica.
B. Órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se executem controle e/ou inspeção de
qualidade, análise prévia, análise de controle e análise
fiscal de produtos que tenham destinação terapêutica,
anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes de determinar dependência física ou psíquica.
C. Órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se pratiquem extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia,
análise de controle e análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral.
D. Depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza.
E. Órgãos, empresas, estabelecimentos, laboratórios ou setores em que se preparem ou fabriquem produtos biológicos, imunoterápicos, soros, vacinas, alérgenos, opoterápicos para uso humano e veterinário, bem como de derivados do sangue.

A.
B.
C.
D.
E.

55,5 g/L
43,9 g/L
51,6 g/L
72,4 g/L
34,8 g/L

22 – Referente às afirmações do Decreto 74170/74 é
INCORRETO afirmar:
A. A receita de medicamentos magistrais e oficinais, preparados na farmácia, deverá ser registrada em livro de receituário.
B. A farmácia e a drogaria disporão de rótulos impressos
para uso nas embalagens dos produtos aviados, deles
constando nome e endereço do estabelecimento o número da licença sanitária, nome do responsável técnica e
o número de seu registro no Conselho Regional de Farmácia.
C. Os dizeres da receita serão transcritos integralmente no
rótulo aposto ao continente ou invólucro do medicamento aviado, com a data de sua manipulação, número
de ordem do registro de receituário nome do paciente e
do profissional que a prescreveu.
D. Nas compras e licitações públicas de medicamentos realizadas pela Administração Pública é obrigatória a utilização da denominação genérica nos editais, propostas licitatórias, contratos e notas fiscais.
E. O registro do receituário e dos medicamentos sob regime
de controle sanitário especial não poderá conter rasuras,
emendas ou irregularidades que possam prejudicar a verificação da sua autenticidade.
23
–
Do
Decreto
74170/74,
CAPÍTULO
VII
Da Fiscalização, Art 48. Para efeito de análise fiscal, proceder-seá, periodicamente, à colheita de amostras dos produtos e materiais,
nos estabelecimentos compreendidos neste regulamento, devendo
a autoridade fiscalizadora, como medida preventiva, em caso de
suspeita de alteração ou fraude interditar o estoque existente no
local, até o prazo máximo de:
A. 15 dias, findo o qual o estoque ficará automaticamente
liberado salvo se houver notificação em contrário.
B. 20 dias, findo o qual o estoque ficará automaticamente
liberado salvo se houver notificação em contrário.
C. 30 dias, findo o qual o estoque ficará automaticamente
liberado salvo se houver notificação em contrário.
D. 45 dias, findo o qual o estoque ficará automaticamente
liberado salvo se houver notificação em contrário.
E. 60 dias, findo o qual o estoque ficará automaticamente
liberado salvo se houver notificação em contrário.
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24 – São substâncias de uso proscrito no Brasil, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Acetilfentanil
Estanolona
Cetobemidona
Benzofetamina
Tiofentanila

29 – Qual a dose para intubação traqueal do atracúrio?

25 – A curva ABC é um método de classificação de informações,
para que se separem os itens de maior importância ou impacto, os
quais são normalmente em menor número, para se estabelecer
formas de gestão apropriada à importância de cada medicamento
em relação ao valor total dos estoques. A Classe C:
A. Abriga o grupo de itens mais importantes que correspondem a um pequeno número de medicamentos, cerca de
30% dos itens, que representa cerca de 70% do valor total
do estoque.
B. Agrupa cerca de 70% dos itens, cuja importância em valor é pequena, representando cerca de 15% do valor do
estoque.
C. Abriga o grupo de itens mais importantes que correspondem a um pequeno número de medicamentos, cerca de
20% dos itens, que representa cerca de 80% do valor total
do estoque.
D. Agrupa cerca de 70% dos itens, cuja importância em valor é pequena, representando cerca de 20% do valor do
estoque.
E. Abriga o grupo de itens mais importantes que correspondem a um pequeno número de medicamentos, cerca de
10% dos itens, que representa cerca de 90% do valor total
do estoque.
26 – O parâmetro mínimo para o número de farmacêuticos numa
farmácia hospitalar é de:
A.
B.
C.
D.
E.

1 farmacêutico para cada 10 leitos
1 farmacêutico para cada 30 leitos
1 farmacêutico para cada 50 leitos
1 farmacêutico para cada 80 leitos
1 farmacêutico para cada 100 leitos

A.
B.
C.
D.
E.

0,5mg.kg-1
1-1,2mg.kg-1
0,6 -1,2mg.kg-1
0,1mg.kg-1
1,0mg.kg-1

30 – Referente à Portaria 344/98 é INCORRETO afirmar:
A. A Autoridade Sanitária local procederá a inspeção do(a)
estabelecimento(s) vinculado(s) à empresa postulante de
Autorização Especial de acordo com os roteiros oficiais
pré-estabelecidos, para avaliação das respectivas condições técnicas e sanitárias, emitindo parecer sobre a petição e encaminhando o respectivo relatório à Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
B. Ficam proibidas a produção, fabricação, importação, exportação, comércio e uso de substâncias e medicamentos
proscritos.
C. A Autoridade Sanitária do Estado, do Município ou do
Distrito Federal manterá sistema de registro da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, visada, que permita um efetivo
controle sobre as mesmas.
D. O estoque de substâncias e medicamentos de que trata
este Regulamento Técnico não poderá ser superior as
quantidades previstas para atender as necessidades de 6
(seis) meses de consumo.
E. A manipulação de substâncias retinóicas (lista "C2" deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações), na preparação de medicamentos de uso tópico, somente, será realizada por farmácias que sejam certificadas em Boas Práticas de Manipulação (BPM).
31 – Deferida a Cota Suplementar de Importação, a empresa
interessada deverá requerer a Autorização de Importação, até no
máximo:

27 – Soro fisiológico é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contém 0,9%, em massa, de NaCl em água
destilada. Cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do
sal (0,354 gramas de Na+ e 0,546 gramas de Cl-, com pH = 6,0).
Desta forma, qual a massa (g) necessária de NaCl para o preparo
de 2 litros de soro fisiológico, tendo a massa específica de H²O =
1g/ml (densidade)?
A.
B.
C.
D.
E.

D. Ciclofosfamida – eleva o nível sérico da colinesterase.
E. Salicilato – reduz o nível sérico da hemoglobina glicada.

1,8 gramas
18 gramas
2,28 gramas
3,8 gramas
38 gramas

28 – Indique a alternativa correta quanto à relação de interferência
laboratorial gerada pelos fármacos:
A. Fenitoína – eleva o nível sérico da Gama-GT
B. Alopurinol – eleva o nível sérico do ácido úrico
C. Novobiocina – reduz o nível sérico da bilirrubina direta.

A.
B.
C.
D.
E.

20 de abril do ano de sua concessão.
15 de março do ano de sua concessão.
31 de julho do ano de sua concessão.
15 de janeiro do ano de sua concessão.
31 de outubro do ano de sua concessão.

32 – A Notificação de Receita "A" poderá conter no máximo de:
A. 2 ampolas e para as demais formas farmacêuticas de
apresentação, poderá conter a quantidade correspondente
no máximo a 30 dias de tratamento.
B. 6 ampolas e para as demais formas farmacêuticas de
apresentação, poderá conter a quantidade correspondente
no máximo a 30 dias de tratamento.
C. 6 ampolas e para as demais formas farmacêuticas de
apresentação, poderá conter a quantidade correspondente
no máximo a 60 dias de tratamento.
D. 5 ampolas e para as demais formas farmacêuticas de
apresentação, poderá conter a quantidade correspondente
no máximo a 30 dias de tratamento.
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E. 7 ampolas e para as demais formas farmacêuticas de
apresentação, poderá conter a quantidade correspondente
no máximo a 60 dias de tratamento.
33 – O tabagismo NÃO causa elevação:
A.
B.
C.
D.
E.

Na concentração Hemoglobina
Nos números de leucócitos
Na concentração Adrenalina
Na concentração Aldosterona
Na concentração de HDL-colesterol.

D. Sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional.
E. Dirimir dúvidas relativas à competência e âmbito das atividades profissionais farmacêuticas, com recurso suspensivo para o Conselho Federal.
37 – Nos Estudos de Equivalência Farmacêutica e de Perfil de
Dissolução Comparativo, são considerados ensaios informativos
para fins de equivalência farmacêutica, EXCETO:

34 – É considerada altamente solúvel a substância ativa cuja
quantidade correspondente a sua maior dose posológica
disponível no mercado nacional é solúvel em:
A. 500mL ou menos de meio aquoso em uma escala de pH
de 1,2-6,8 em uma temperatura de 23 ± 1ºC.
B. 500mL ou menos de meio aquoso em uma escala de pH
de 2,4-5,6 em uma temperatura de 37 ± 1ºC.
C. 250mL ou menos de meio aquoso em uma escala de pH
de 1,2-6,8 em uma temperatura de 25± 1ºC.
D. 250mL ou menos de meio aquoso em uma escala de pH
de 1,2-6,8 em uma temperatura de 37 ± 1ºC.
E. 150mL ou menos de meio aquoso em uma escala de pH
de 2,4-5,6 em uma temperatura de 37 ± 1ºC.
35 – A Política Nacional de Assistência Farmacêutica deve englobar os seguintes eixos estratégicos, EXCETO:
A. A garantia de acesso e equidade às ações de saúde, inclui,
necessariamente, a Assistência Farmacêutica.
B. Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na
rede pública de saúde, nos diferentes níveis de atenção,
considerando a necessária articulação e a observância das
prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do
SUS.
C. Qualificação dos serviços de assistência farmacêutica
existentes, em articulação com os gestores estaduais e
municipais, nos diferentes níveis de atenção.
D. Descentralização das ações, com definição das responsabilidades das diferentes instâncias gestoras, de forma
pactuada e visando a superação da fragmentação em programas desarticulados.
E. Modernização e ampliar a capacidade instalada e de produção dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, visando
o suprimento do SUS e o cumprimento de seu papel
como referências de custo e qualidade da produção de
medicamentos, excluindo-se a produção de fitoterápicos.

A.
B.
C.
D.
E.

Viscosidade
Densidade
Valor do peso médio
Valor do volume médio.
Propriedades organolépticas

38 – São substâncias com alta permeabilidade e alta solubilidade,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Paracetamol
Ranitidina
Propranolol
Digoxina
Salbutamol

39 – Uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é composta
por:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas médicos
Apenas médicos e farmacêuticos.
Apenas farmacêuticos
Médicos, farmacêuticos e enfermeiros.
Qualquer profissional da saúde com nível superior.

40 – As principais vias de eliminação são, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Sistema hepato-biliar
Pulmões
Leite
Suor
Secreção vaginal

36 – São atribuições dos Conselhos Regionais, EXCETO:
A. Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo
as infrações à lei, bem como enviando às autoridades
competentes relatórios documentados sobre os fatos que
apurarem e cuja solução não seja de sua alçada.
B. Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal.
C. Expedir resoluções, definindo ou modificando atribuições ou competência dos profissionais de Farmácia, conforme as necessidades futuras.
SUPERIOR – 16 – FARMACÊUTICO.
Página 5

