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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

5 

Prova Farmacêutico/Bioquímico 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Ao perder o núcleo, o eritroblasto ortocromático recebe o nome de reticulócito. São 

ligeiramente maiores do que os eritrócitos maduros e permanecem na medula óssea por um ou dois 

dias, antes de serem liberados para a corrente sanguínea. No entanto, a perda excessiva de 

eritrócitos por hemólise ou por sangramento leva ao aumento do número de reticulócitos no sangue 

periférico. A contagem dos reticulócitos no sangue circulante é realizada por meio de corante 

específico denominado: 

A) Giemsa. 

B) Azul de Metileno. 

C) Azul de Cresil brilhante. 

D) Verde de Malaquita. 

 

22. Atua como um antagonista da Vitamina K, inibindo redutases envolvidas na síntese de 

hidroquinona a partir do epóxido, particularmente a epóxido-redutase. A inibição da conversão 

cíclica da Vitamina K induz a produção e a secreção hepática de proteínas descarboxiladas ou 

parcialmente carboxiladas, que apresentam 10 a 40% da atividade biológica normal. O mecanismo 

de ação mencionado é referente ao anticoagulante: 

A) Varfarina. 

B) Heparina. 

C) Estreptocinase. 

D) Ácido acetilsalicílico. 

 

23. A coleta de sangue em tubos contendo Fluoreto de Sódio tem como principal objetivo: 

A) Impedir a coagulação sanguínea para posteriormente realizar a contagem de células 

hematológicas. 

B) Evitar hemólise e consequentemente interferência nos exames laboratoriais. 

C) Obter plasma para posteriormente realizar exames de coagulação (TAP e TTP). 

D) Inibir o fluxo glicolítico em hemácias e preservar a concentração de glicose.  
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24. A microscopia do sedimento urin rio é um aspecto muito importante na avaliação dos pacientes. 

O exame de urina pode oferecer informações preciosas pois, a urina possui vários elementos sólidos 

microscópicos, insolúveis em suspensão. Abaixo é apresentado um campo com 3 estruturas distintas 

que correspondem respectivamente a: 

 
Fonte: www.biomedicinapadrao.com.br 

A) 1- Cristal de Oxalato de Cálcio, 2- Hemácia 3- Leucócito. 

B) 1- Cristal de Fosfato Triplo, 2- Levedura, 3- Leucócito. 

C) 1- Cristal de Ácido Úrico, 2- Célula de Transição, 3- Piócito. 

D) 1- Granula de Urato Amorfo, 2- Corcoval Graxo, 3- Grânulo de Amido. 

 

25. Abaixo é mostrada a imagem de eritrócitos que adquirem uma forma de foice devido a presença 

da Henmoglobina S, a qual se polimeriza e se precipita na membrana da célula, ocasionando a 

deformação. Tal característica é encontrada nas doenças falciformes. Observe a imagem e assinale a 

alternativa que apresenta a denominação correta das hemácias destacadas. 

 
Fonte: https://hematologia.farmacia.ufg.br/p/7041-drepanocitos 

A) Estomatócitos. 
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B) Drepanócitos. 

C) Dacriócitos. 

D) Equinócitos. 

 

26. Os testes de floculação baseiam-se em uma suspensão antigênica que contém cardiolipina, 

colesterol e lecitina. No preparo da suspensão antigênica, a ligação desses componentes ocorre ao 

acaso e resulta na formação de estruturas arredondadas denominadas de micelas, conforme figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sifilis_estrategia_diagnostico_brasil.pdf 

Dentre os exames citados abaixo, qual o que apresenta a floculação de acordo com a figura, como 

princípio de sua reação: 

A) Proteína C reativa. 

B) Fator Reumatóide. 

C) VDRL. 

D) Fator Antinuclear. 

 

27. Nas imagens abaixo estão expostos ovos de parasitas intestinais. Observe as estruturas e assinale 

a alternativa que possui os nomes corretos dos parasitas e a melhor técnica para o diagnóstico. 

Imagem 1 Imagem 2  

  

 

Fonte: ttps://lookfordiagnosis.com 

A) Ascaris lumbrioides – HPJ / Taenia sp – Rugai. 

B) Strongyloides stercoralis – Baermann-Moraes /  Ancylostoma sp – Willis. 
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C) Enterobius vermicularis – Graham / Trichiuris trichiura – HPJ.  

D) Giardia lamblia – Kato / Entamoeba coli – Kato-Katz. 

 

28. O mecanismo apresentado mostra a reabsorção de Na
+
 no túbulo distal final e no ducto coletor 

que é o mecanismo de ação diurética dos inibidores do canal de Na
+
 epitelial.  

 
Fonte: Manual de Farmacologia e Terapêutica de Goodman & Gilman - 2ª Ed. 2015. 

Os fármacos desta classe provocam pequenos aumentos na excreção de NaCl e geralmente são 

usados por causa de suas ações anticaliuréticas para compensar os efeitos de outros diuréticos que 

aumentam a excreção de K
+
. Assinale a alternativa que apresentam um fármaco com estas 

características e este mecanismo de ação. 

A) Amilorida. 

B) Furosemina. 

C) Clorotiazida. 

D) Espirolactona. 

 

29. Sobre as doenças crônicas, assinale a alternativa correta. 

A) Em geral, sua cadeia de causalidade é complexa e múltipla, frequentemente relacionada à fatores 

externos. 

B) Seu curso clínico é longo, podendo apresentar períodos de manifestação aguda e/ou remissão, e 

cujo prognóstico é incerto e variável conforme o diagnóstico. 
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C) É um conjunto de manifestações clínicas perceptíveis, cujo curso não apresenta possibilidade de 

cura. 

D) São compreendidas como um conjunto de problemas de saúde que requer gerenciamento 

contínuo por um período de vários anos e cuja duração mínima de atendimento é de 6 meses. 

 

30. Os medicamentos psicotrópicos, psicofármacos ou fármacos psicoativos, são um grupo de 

substâncias químicas que atuam sobre o Sistema Nervoso Central, afetando os processos mentais e 

alterando a percepção, as emoções e/ou os comportamentos de quem os consome. Por lei foram 

equiparados aos entorpecentes e a sua venda é controlada, porque, usados abusiva ou 

indevidamente, podem causar farmacodependência. Em relação a esta classe correlacione as 

colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

1. Tranquilizante maior. 

2. Antipsicótico. 

3. Antidepressivo. 

4. Sedativo e hipnótico.  

5. Antiepilético.  

(    ) Risperidona. 

(    ) Carbamazepina. 

(    ) Citalopram. 

(    ) Levomepromazina. 

(    ) Midazolam. 

A) 2 – 5 – 3 – 1 – 4. 

B) 1 – 3 – 4 – 5 – 2.  

C) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.  

D) 4 – 1 – 5 – 2 – 3. 

 

31. Durante a prestação de serviços farmacêuticos, podem ser realizados diversos procedimentos, a 

fim de agregar informações sobre o paciente ou subsidiar a aplicação de recursos terapêuticos 

necessários ao processo de cuidado em saúde. Levando em consideração os procedimentos 

previstos na Lei N° 13021/2014, portarias do Ministérios da Saúde, da ANVISA e Resoluções do 

Conselho Federal de Farmácia, assinale a alternativa que não é um procedimento farmacêutico. 

A) Verificação de parâmetros clínicos. 

B) Realização de grandes curativos.  

C) Administração de medicamentos. 

D) Organização de medicamentos. 

 

32. De acordo com o Código de Ética Farmacêutico, o farmacêutico deve, exceto: 

A) Dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou 

qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. 
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B) Respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, 

excetuando-se aquele que, mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado 

incapaz de discernir sobre opções de tratamento ou decidir sobre sua própria saúde e bem-estar. 

C) Recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota 

fiscal ou em desacordo com a legislação vigente. 

D) Comunicar afastamento ao Conselho Regional de Farmácia quando o afastamento ocorrer por 

motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras 

previamente agendadas, com antecedência mínima de 5 dias (120 horas). 

 

33. A Portaria 344, de 12 de maio de 1998, aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial. Sobre esta portaria, avalie as sentenças e assinale a 

alternativa correta: 

A) Fica autorizada a prescrição e o aviamento de fórmulas contendo associação medicamentosa de 

substâncias ansiolíticas, associadas a substâncias simpatolíticas ou parassimpatolíticas. 

B) A quantidade de Talidomida por prescrição, em cada Notificação de Receita, não poderá ser 

superior a necessária para o tratamento de 60 (sessenta) dias. 

C) A Notificação de Receita "B", de cor azul, impressa às expensas do profissional ou da 

instituição, terá validade por um período de 30 (trinta) dias contados a partir de sua emissão e 

somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração. 

D) A Notificação de Receita "B" poderá conter no máximo 10 (dez) ampolas e, para as demais 

formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 30 (trinta) dias. 

 

34. Os antimicrobianos correspondem a uma classe de fármacos que é utilizada frequentemente em 

hospitais e na comunidade. Entretanto, são os únicos agentes farmacológicos que não afetam 

somente aos pacientes que os utilizam, mas também interferem de forma significativa no ambiente 

por alteração da ecologia microbiana. O conhecimento dos princípios gerais que norteiam o uso de 

antimicrobianos, assim como das propriedades e características básicas dos antimicrobianos 

disponíveis, são essenciais para uma escolha terapêutica adequada. Avalie os antimicrobianos 

apresentados e associe com seu mecanismo de ação. 

1. Vancomicina. 

2. Ciprofloxacino. 

3. Gentamicina. 

4. Trimetoprima. 

5. Rifanpicina 

(      ) Inibidores de folato. 

(     ) Ligação e inibição da RNA polimerase DNA-dependente 

nas células procarióticas. 

(      ) Inibidores da síntese de proteínas bacteriana. 

(      ) Inibidores da parede celular bacteriana. 
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(      ) Inibidores da topoisomerases. 

Assinale a sequência correta: 

A) 1 – 2 – 4 – 3 – 5. 

B) 5 – 3 – 2 – 4 – 1. 

C) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.  

D) 2 – 4 – 1 – 2 – 3.  

 

35. O clearance de creatinina é usado para avaliar a função renal, auxiliando no diagnóstico de 

disfunções renais. O exame é um comparativo entre a dosagem de creatinina no sangue e os níveis 

dessa substância na urina. Um paciente de 35 anos que está iniciando o processo investigatório de 

sua função renal apresenta os seguintes dados: 

Creatinina sérica: 2.1 mg/dL. 

Creatinina urinária: 79 mg/dL. 

Peso: 70 Kg. 

Altura: 1.75 m. 

Superfície corporal: 1.70 m
2
.
 

Diurese: 1400 mL. 

Qual é o valor do clearence de creatinina deste paciente? 

A) 26,8 mL/minuto/1.72m
2
. 

B) 34,1 mL/minuto/1.72m
2
. 

C) 45.9 mL/minuto/1.72m
2
. 

D) 58.2 mL/minuto/1.72m
2
. 

 

36. Sobre os Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs) assinale a alternativa incorreta: 

A) Os MIPs são medicamentos disponíveis ao autosserviço em farmácias e drogarias e que, dessa 

forma, não necessitam de prescrição médica para que sejam dispensados. 

B) Caracteristicamente, as embalagens destes medicamentos não possuem tarjas como aquela dos 

medicamentos sujeitos a prescrição (tarja vermelha) ou sujeitos a controle especial (tarja preta). 

C) Estes medicamentos cumprem, não obstante, com todos os demais requisitos de qualidade, 

segurança e eficácia preconizados pela Legislação Sanitária em vigor. 

D) Os MIPs podem ser utilizados por longos períodos de tempo, pois estes medicamentos possuem 

reações adversas com casualidades conhecidas, baixo potencial de toxicidade e de interações 

medicamentosas. 
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37. O aumento de quilomícrons e VLDL (Lipoproteína de Densidade Muito Baixa) na corrente 

circulatória caracteriza uma: 

A) Trigliceridemia. 

B) Colesterolemia. 

C) Aterosclerose. 

D) Doença de Von Gierke. 

 

38. A Lei nº 9.787 de 1999 altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a 

vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes 

genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. Nesta Lei está instituído a política 

de medicamentos genéricos no Brasil e os três tipos de medicamentos existentes no mercado 

brasileiro que são: 

A) Genéricos, de referência e de marca. 

B) De marca, tradicionais e similares. 

C) Genéricos, tradicionais e inovadores. 

D) De referência, genéricos e similares. 

 

39. A Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Baseado nesta portaria, está incorreto o que se afirma em: 

A) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais voltadas para o diagnóstico e 

tratamento, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada 

com equipe multiprofissional e dirigida à população em território ilimitado, sobre as quais as 

equipes assumem responsabilidade sanitária. 

B) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção 

à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 

C) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com 

suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de 

saúde. 

D) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 

orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, 

limitação física, intelectual, funcional e outras. 
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40. Sua dosagem é indicada em infecções crônicas pelo vírus da Hepatite B para avaliar a gravidade 

do quadro. Quanto maiores os níveis, maior o grau de infectividade, ou seja, maior a possibilidade 

de contaminação de outras pessoas caso elas sejam expostas às vias de transmissão (sangue e 

secreções). Por outro lado, níveis mais baixos estão associados a um desfecho mais favorável e 

maiores chances de cura e é um marcador sorológico utilizado para demonstrar a replicação do 

vírus da Hepatite B. O texto refere-se a: 

A) HBsAg. 

B) Anti-HBc. 

C) Anti-HBe. 

D) HBeAg. 

 


