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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

120 – FARMACÊUTICO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Legislação do SUS Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 
Resolve escrever um artigo  4 
Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 

Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 
Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 
"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 

D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 
Segura o homem na faca,  39 

A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 
                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CARGO: FARMACÊUTICO (120)                                                                                                  Página 5 de 9 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 
 

11) O Pacto pela Vida está constituído por um 

conjunto de compromissos sanitários, expressos 

em objetivos de processos e resultados. Estes 

derivados da análise da situação de saúde do 

País e das prioridades definidas pelos governos 

federal, estaduais e municipais. Não constitui um 

de seus objetivos: 
 

(A) Contribuir para a redução da mortalidade por 

câncer de próstata. 

(B) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da 

Família como modelo de atenção básica à saúde 

e como centro ordenador das redes de atenção à 

saúde do SUS. 

(C) Implantar a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa, buscando a atenção integral. 

(D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 

infantil por doença diarreica e por pneumonias. 
 

12) Compete à direção municipal do Sistema de 

Saúde (SUS): 

 

(A) Identificar estabelecimentos hospitalares de 

referência e gerir sistemas públicos de alta 

complexidade, de referência estadual e regional. 

(B) Promover articulação com os órgãos 

educacionais e de fiscalização do exercício 

profissional, bem como com entidades 

representativas de formação de recursos 

humanos na área de saúde. 

(C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 

serviços privados de saúde. 

(D) Em caráter suplementar, formular, executar, 

acompanhar e avaliar a política de insumos e 

equipamentos para a saúde. 

 

13) Sobre o financiamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), é incorreto afirmar que: 
 

(A) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente 

em contas especiais, movimentadas pela sua 

direção, na esfera de poder onde forem 

arrecadadas. 

(B) Os recursos financeiros do Sistema Único de 

Saúde (SUS) serão depositados em conta 

especial, em cada esfera de sua atuação, e 

movimentados sob fiscalização das Secretarias 

Municipais de Saúde. 

 

 

 

(C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento 

científico e tecnológico em saúde serão co-

financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

pelas universidades e pelo orçamento fiscal; 

além de recursos de instituições de fomento e 

financiamento ou de origem externa e receita 

própria das instituições executoras. 

(D) O orçamento da seguridade social destinará ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com 

a receita estimada, os recursos necessários à 

realização de suas finalidades, previstos em 

proposta elaborada pela sua direção nacional, 

com a participação dos órgãos da Previdência 

Social e da Assistência Social, tendo em vista as 

metas e prioridades estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 

14) O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em 

cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, com as seguintes 

instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e 

Conselho de Saúde. 

 

Sobre estas instâncias colegiadas, é incorreto afirmar 

que: 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos. 

(B) Os Conselhos de Saúde devem avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 

(C) A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e Conferências será paritária em relação 

ao conjunto dos demais segmentos. 

(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                           QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) São disposições constitucionais acerca do 

Sistema Único de Saúde, exceto: 
 

(A) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de 

outras atribuições, executar as ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 

as de saúde do trabalhador. 

(B) É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no país, salvo nos casos previstos em 

lei. 

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. E também ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) As instituições privadas poderão participar, de 

forma suplementar, do Sistema Único de Saúde, 

segundo diretrizes deste. 

 

 

 

 

 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Quando se administra um medicamento pela 

primeira vez a um paciente na dose terapêutica, 

causando uma reação idiossincrática com os 

efeitos de uma dose tóxica, denomina-se: 

 

(A) Hipersensibilidade 

(B) Hiposensibilidade 

(C) Mitridatismo 

(D) Anafilaxia 

 

22) Os fármacos benzodiazepínicos de um modo 

geral são prescritos quando se pretende uma 

ação: 

 

(A) Cardiotônica 

(B) Hemostática 

(C) Colinérgica 

(D) Ansiolíticos 

 

23) O medicamento fenobarbital pode ser 

classificado como: 

 

(A) Antiemético 

(B) Anestésico local 

(C) Barbitúrico 

(D) Antibiótico 

 

24) Deve-se evitar o uso de propranalol em pacientes 

asmáticos, pois ele atua bloqueando os 

receptores:  

 

(A) Alfa 1 

(B) Beta 1 

(C) Alfa 2  

(D) Alfa 3 

 

25) A associação de sais de cálcio e alumínio com 

tetraciclinas pode causar uma interação 

prejudicial a nível de: 

 

(A) Biotransformação 

(B) Absorção 

(C) Eliminação 

(D) Transporte 

 

 

 

 

 

26) O antimicrobiano utilizado em infecções 

causadas por bactérias anaeróbias:  

 

(A) Tetraciclina 

(B) Penicilina 

(C) Metronidazol 

(D) Cefalosporina 

 

27) Assinale a substância que, associada à 

amoxicilina, aumenta seu espectro 

antimicrobiano. 

 

(A) Ácido Clavulânico 

(B) Ácido Tricloroacético 

(C) Ácido Pantotênico 

(D) Ácido Ascórbico 

 

28) Um exemplo de forma farmacêutica semi sólida 

é: 

 

(A) Gel 

(B) Comprimido 

(C) Xarope 

(D) Drágea 

 

29) Assinale a alternativa que não contenha um 

anestésico inalatório. 

 

(A) Isoflurano 

(B) Sevoflurano 

(C) Halotano 

(D) Propofol 

 

30) Assinale o medicamento que pode apresentar 

uma manifestação rara, porém séria, que é a 

ototoxicidade. 

 

(A) Ácido etacrínico 

(B) Espironolactona 

(C) Captopril 

(D) Enalapril 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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31) Levando em consideração a farmacocinética, a 

fase em que ocorre alteração na estrutura 

química é: 

 

(A) Biotransformação 

(B) Absorção 

(C) Eliminaçao 

(D) Dissolução 

 

32) Quando a urina está acidificada, é facilitada a 

eliminação de substâncias:  

 

(A) Lipossolúveis 

(B) Ácidas 

(C) Básicas 

(D) Neutralizantes 

 

33) O medicamento que atua como agonista nos 

receptores alfa 2 adrenérgico e é utilizado no 

tratamento da hipertensão severa é: 

 

(A) Minoxidil 

(B) Clonidina 

(C) Enalapril 

(D) Reserpina 

 

34) Segundo o Código de Ética Farmacêutico, faz 

parte dos princípios fundamentais para exercício 

da atividade profissional, exceto: 

 

(A) O farmacêutico atuará sempre com o maior 

respeito à vida humana, ao meio ambiente e à 

liberdade de consciência nas situações de 

conflito entre a ciência e os direitos fundamentais 

do homem. 

(B) A dimensão ética da profissão farmacêutica é 

determinada, em todos os seus atos, pelo 

benefício ao ser humano, à coletividade e ao 

meio ambiente, sem qualquer discriminação. 

(C) Cabe ao farmacêutico zelar pelo perfeito 

desempenho ético da Farmácia e pelo prestígio 

e bom conceito da profissão. 

(D) A profissão farmacêutica, em qualquer 

circunstância ou de qualquer forma, pode ser 

exercida exclusivamente com objetivo comercial. 

 

 

 

 

 

35) Conforme a RDC 302 de 2005, o profissional 

legalmente habilitado pode assumir, perante à 

Vigilância Sanitária, a responsabilidade técnica 

por, no máximo, quantas empresas, exceto: 

 

(A) 02 laboratórios clínicos 

(B) 02 postos de coleta laboratorial 

(C) 01 laboratório clínico e 01 posto de coleta 

laboratorial 

(D) 01 laboratório clínico e 02 postos de coleta 

 

36) Segundo a RDC 302 de 2005, faz parte da fase 

analítica da realização dos exames laboratoriais, 

exceto: 

 

(A) O laboratório clínico e o posto de coleta 

laboratorial devem definir o grau de pureza da 

água reagente utilizada nas suas análises, a 

forma de obtenção, o controle da qualidade. 

(B) O laboratório clínico pode contar com 

laboratórios de apoio para realização de exames. 

(C) A execução dos Testes Laboratoriais Remotos – 

TLR (Point-of- care) e de testes rápidos, não 

necessita estar vinculada a um laboratório 

clínico, posto de coleta ou serviço de saúde 

pública ambulatorial ou hospitalar. 

(D) Os resultados laboratoriais que indiquem 

suspeita de doença de notificação compulsória 

devem ser notificados conforme o estabelecido 

no Decreto no 49.974-A, de 21 de janeiro de 

1961, e na Portaria no 2325, de 08 de dezembro 

de 2003, suas atualizações, ou outro instrumento 

legal que venha a substituí-la. 

 

37) Segundo a RDC 67, de outubro de 2007 que 

Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de 

Preparações Magistrais e Oficinais para Uso 

Humano em farmácias, é considerada atividade / 

natureza dos insumos manipulados do grupo VI: 

 

(A) Manipulação de doses unitárias e unitarização de 

dose de medicamentos em serviços de saúde. 

(B) Manipulação de antibióticos, hormônios, 

citostáticos e substâncias sujeitas a controle 

especial. 

(C) Manipulação de produtos estéreis. 

(D) Manipulação de medicamentos homeopáticos. 
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38) Segundo a RDC 67, de outubro de 2007, dispõe 

sobre Boas Práticas de Manipulação de 

Preparações Magistrais e Oficinais para Uso 

Humano em farmácias, compreende o conceito 

de atenção farmacêutica, exceto: 

 

(A) É um modelo de prática farmacêutica 

desenvolvido no contexto da Assistência 

Farmacêutica. 

(B) É a interação direta do farmacêutico com o 

usuário, visando uma farmacoterapia racional e a 

obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 

voltados para a melhoria da qualidade de vida. 

(C) Compreende atitudes, valores éticos, 

comportamentos, habilidades, compromissos e 

co-responsabilidades na prevenção de doenças, 

promoção e recuperação da saúde, de forma 

integrada à equipe de saúde. 

(D) Envolve o abastecimento de medicamentos em 

todas e em cada uma de suas etapas 

constitutivas, a conservação e controle de 

qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica 

dos medicamentos. 

 

39) De acordo com a RDC 67, de outubro de 2007 

que Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação 

de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso 

Humano em farmácias, deve conter os seguintes 

itens na prescrição, exceto: 

 

(A) Endereço residencial do prescritor 

(B) Identificação do paciente 

(C) Modo de usar 

(D) Identificação do prescritor 

 

40) Conforme a RDC 67, de outubro de 2007, as 

matérias-primas devem ser analisadas, no seu 

recebimento, efetuando-se alguns testes, 

respeitando-se as suas características físicas e 

mantendo os resultados por escrito. Qual teste 

não é obrigatório ser avaliado? 

 

(A) pH 

(B) Solubilidade 

(C) Ponto de ebulição 

(D) Volume 

 


