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VAGA: FARMACÊUTICO HOSPITALAR 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 
Questão 02 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 03 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
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Questão 04 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 05 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
 
 
 
 

Questão 07 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 08 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 
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Questão 09 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 
Questão 10 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
Durante o processo de compra de medicamentos, é necessário 
considerar o estoque de segurança que se trata da quantidade:  
A) Em estoque que corresponde ao consumo no período de 

um ano.  
B) A ser adquirida no processo de compra de medicamentos 

além da demanda mensal.  
C) Armazenada para atender ao consumo ou à demanda 

normal prevista em determinado período.  
D) Estocada além do estoque operacional, para reduzir o 

risco da falta no caso de um aumento imprevisto da 
demanda.  

Questão 12 
Em relação ao controle de qualidade de medicamentos, 
assinale, a seguir, o teste que avalia a falta de resistência 
dos comprimidos à abrasão, quando submetidos à ação 
mecânica. 
A) Dureza.  
B) Dissolução.  
C) Friabilidade.  
D) Desintegração.  
 
Questão 13 
“Durante o processo inflamatório, a ________________ é o 
principal mediador inflamatório envolvido no mecanismo de 
dor local.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior.         
A) citocina  
B) histamina  
C) bradicinina  
D) substância P 
 
Questão 14 
Em relação ao controle de estoque de medicamentos, uma 
das ações importantes a ser realizada é o inventário de 
medicamentos. Sobre o inventário de medicamentos, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Permite identificar divergências entre os registros e o 

estoque físico.  
B) Possibilita avaliar o valor total dos estoques para efeito de 

balanço no encerramento do exercício fiscal.  
C) Durante o período de inventário, todo o atendimento 

deverá ser suspenso, incluindo pedidos de urgência.  
D) As entradas e saídas de medicamentos deverão ser lançadas 

somente após a finalização do inventário, a fim de evitar 
risco de dupla contagem do mesmo produto.  

 
Questão 15 
Devido ao uso indiscriminado de antimicrobianos, algumas 
estratégias são utilizadas com o objetivo de reduzir o uso 
irracional desses medicamentos, como as medidas educativas 
e as restritivas. É considerada uma medida restritiva:         
A) Educação continuada de prescritores.  
B) Programação da antibioticoprofilaxia para 24 a 48 horas.   
C) Elaboração de protocolos de uso de antimicrobianos sem 

coerção de quem não os seguem.  
D) Fornecimento ao prescrito de informações sobre o uso de 

antimicrobianos pela equipe multiprofissional de saúde, 
baseadas em estudos epidemiológicos.  

 
Questão 16 
Quando os cálculos farmacêuticos são realizados, o Farma-
cêutico Hospitalar utiliza várias vezes a unidade de equiva-
lente-grama. Assinale o valor do miliequivalente-grama     
(mEq . g) de NaCl.  
(Considere: 1 mol de NaCl é igual a 58,45 g.) 
A) 0,1169 g 
B) 0,00584 g 
C) 0,02922 g 
D) 0,05845 g 
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Questão 17 
De acordo com disposto na Lei nº 6.360/76, são considerados 
produtos sujeitos à vigilância sanitária:          
A) Saneantes e alimentos.  
B) Drogas, saneantes e alimentos.  
C) Cosméticos e produtos homeopáticos.  
D) Medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos.  
 
Questão 18 
Dentre as atribuições clínicas do Farmacêutico, se encontra 
a elaboração do plano de cuidado do paciente que consiste 
em:       
A) Conjunto de ações documentadas relativas ao cuidado à 

saúde; visando à promoção, proteção e recuperação da 
saúde, e à prevenção de doenças. 

B) Registros efetuados pelo farmacêutico no prontuário do 
paciente, a fim de documentar o cuidado em saúde 
prestado, propiciando a comunicação entre os diversos 
membros da equipe de saúde. 

C) Identificação provável de doença ou condição de saúde não 
identificada, pela aplicação de testes, exames ou outros 
procedimentos que possam ser realizados rapidamente, 
com subsequente orientação e encaminhamento do paciente 
a outro profissional ou serviço de saúde para diagnóstico e 
tratamento. 

D) Planejamento documentado para a gestão clínica das 
doenças, de demais problemas de saúde e terapia do 
paciente, delineado para atingir os objetivos do tratamento. 
Inclui, ainda, as responsabilidades e atividades pactuadas 
entre o paciente e o farmacêutico, a definição das metas 
terapêuticas, as intervenções farmacêuticas, as ações a 
serem realizadas pelo paciente e o agendamento para 
retorno e acompanhamento. 

 
Questão 19 
De acordo com a Lei nº 5.991, de 07/12/1973, “a substância 
ou matéria-prima que possui finalidade medicamentosa ou 
sanitária” denomina-se:     
A) Droga.  
B) Pró-droga.  
C) Medicamento.  
D) Princípio ativo.  
 
Questão 20 
No processo de Assistência Farmacêutica, há uma etapa que se 
trata da atenção farmacêutica. No modelo de atenção 
farmacêutica, tem-se o método de Minnesota em que os 
problemas farmacoterapêuticos são classificados em necessi-
dade, efetividade, segurança e adesão. Considerando que 
determinado paciente necessita de um tratamento farmaco-
lógico adicional, é possível afirmar que ele se enquadra no 
seguinte problema farmacêutico: 
A) Adesão.  
B) Indicação. 
C) Segurança. 
D) Necessidade. 
 

Questão 21 
É correto afirmar que os fármacos que possuem uma alta 
afinidade com as proteínas plasmáticas, restringem:            
A) Seu grau de absorção.  
B) Sua janela terapêutica.  
C) Sua via de administração.  
D) Sua concentração nos tecidos.  
 
Questão 22 
Em uma análise farmacoeconômica, as técnicas utilizadas na 
avaliação dos custos de uma intervenção em saúde diferem 
quanto aos resultados terapêuticos que se pretende medir. 
Podemos inferir que, com uma análise do custo-utilidade, é 
possível apresentar: 
A) A melhor alternativa farmacêutica baseada no seu custo 

diário.  
B) Os melhores resultados para alternativas farmacêuticas 

diferentes; quando se compara com o custo diário, é o 
método de utilização.    

C) Os resultados em unidades físicas, sendo apropriada quando as 
alternativas terapêuticas são diferentes quanto à efetividade 
clínica, mas apresentam o mesmo resultado para saúde.  

D) Os resultados em termos de qualidade de vida, quando as 
alternativas terapêuticas podem ser analisadas utilizando 
diferentes dimensões de saúde, como morbidade e mortalidade.  

 
Questão 23 
“A via _______________ garante a obtenção de níveis 
plasmáticos elevados de muitos antimicrobianos, mas é 
acompanhada de riscos próprios, como favorecimento da 
toxicidade sistêmica.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior.  
A) oral 
B) cutânea 
C) intravenosa 
D) intramuscular 
 
Questão 24 
Durante a análise de uma prescrição de nutrição parenteral, o 
Farmacêutico Hospitalar detectou um erro de conversão de 
unidades de medidas. Assinale, a seguir, a possível conversão 
errada detectada pelo farmacêutico.   
A) 1 ml é igual a 0,001 L. 
B) 10 ml é igual a 0,01 L. 
C) 1 ml é igual a 100 microlitros.  
D) 0,5 ml é igual a 500 microlitros.   
 
Questão 25 
Os Anti-inflamatórios Não Esteroides (AINEs) são os medica-
mentos mais prescritos e usados de forma irracional pela 
população. Entre os AINEs mais utilizados estão os salicilatos, 
que possuem a seguinte característica: 
A) São inibidores seletivos de COX-2. 
B) São inibidores reversíveis de COX. 
C) Promovem irritação gástrica por ação sistêmica. 
D) São inúteis na prevenção do infarto, pois agem promovendo 

uma piora da função cardíaca. 
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Questão 26 
Assinale a alternativa que apresenta uma interação sinérgica 
entre antimicrobianos.  
A) Penicilinas associadas a antibióticos demenciais. 
B) Penicilinas bactericidas administradas com tetraciclinas. 
C) Cefoxitina administrada com antibióticos betalactâmicos. 
D) Antibióticos betalactâmicos associados a inibidores de 

betalactamase. 
 
Questão 27 
A escolha e a determinação de doses entre fármacos 
depende de algumas variáveis como eficácia máxima e 
potência farmacológica. Quando a potência farmacológica 
é analisada, estamos referenciando:   
A) A dose máxima.  
B) A dose terapêutica.  
C) O tempo de meia-vida.  
D) A concentração do fármaco que produz 50% do efeito 

máximo (EC50).  
 
Questão 28 
Os anti-inflamatórios esteroides possuem uma ampla ação 
nos sistemas fisiológicos e, devido a essa característica, tais 
fármacos possuem inúmeras reações adversas. Entre as 
reações adversas relacionadas, NÃO está associada ao uso 
sistêmico de corticoides: 
A) Hipoglicemia.  
B) Úlcera péptica.  
C) Hipopotassemia.  
D) Hipertensão arterial.  
 
Questão 29 
Em relação ao anlodipino, um medicamento muito utilizado 
na clínica para o tratamento de hipertensão arterial primária, 
é correto afirmar que: 
A) Tem como efeito adverso mais frequente o edema de 

membros inferiores. 
B) Seu efeito anti-hipertensivo é devido ao aumento de 

sódio no túbulo renal. 
C) O principal efeito adverso que leva ao abandono do 

tratamento é a vertigem. 
D) Trata-se de um medicamento da classe de bloqueador do 

Sistema Renina Angiotensina. 
 
Questão 30 
“O propranolol, um bloqueador β adrenérgico, possui uma 
perigosa associação com os ____________________.”  Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) diuréticos  
B) hipoglicemiantes orais  
C) inibidores da secreção ácida 
D) inibidores de secreção gástrica  
 
 
 
 

Questão 31 
Apesar das sulfonamidas apresentarem uma seletividade 
notável, devido ao desenvolvimento de resistência desses 
fármacos, provocou a redução de seu uso. A resistência às 
sulfonamidas pode-se desenvolver em virtude de, EXCETO: 
A) Superprodução do substrato endógeno PABA. 
B) Diminuição da permeabilidade da membrana às sulfonamidas. 
C) Alguns estafilococos resistentes, que produzem níveis de 

PABA 70 vezes maiores que o valor normal.                                                                                           
D) Mutação no sítio de ligação do PABA na di-hidropteroato 

sintase, resultando em diminuição da afinidade da enzima 
por sulfonamidas. 

 
Questão 32 
São considerados fármacos antagonistas da angiotensina 
II, EXCETO: 
A) Aradois.                                                                                              
B) Atacand. 
C) Valsartan. 
D) Alisquireno. 
 
Questão 33 
A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome de mau funcio-
namento cardíaco, com características malignas e com alta taxa 
de mortalidade nas formas avançadas. Porém, esta história 
natural pode ser modificada com a correção da cardiopatia, 
controle dos fatores de agravamento da IC ou através de 
algumas medicações. O grupo de medicamentos que demonstra 
a capacidade de reduzir a mortalidade na Insuficiência Cardíaca 
é: 
A) Beta-bloqueadores. 
B) Diuréticos tiazídicos. 
C) Antagonistas da angiotensina II. 
D) Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECAs).                                                                                       
 
Questão 34 
“A interação fármaco e receptor é via-de-regra reversível. As 
ligações _________ são mais raras; porém, quando estão 
presentes, os fármacos promovem efeitos _____________ 
ou mesmo ___________.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) iônicas / rápidos / irreversíveis                                                                                             
B) covalentes / rápidos / reversíveis 
C) covalentes / prolongados / irreversíveis 
D) pontes de hidrogênio / prolongados / reversíveis 
 
Questão 35 
A ligação da adrenalina ou noradrenalina (ligantes endógenos) 
ao receptor β-adrenérgico ativa uma determinada proteína G; 
esta, por sua vez, ativa uma outra enzima que é a Adenilil 
Ciclase (AC) que catalisa, a partir do ATP, a síntese de 3’, 5’- 
monofosfato cíclico de adenosina (AMPc), que atua como 
segundo mensageiro. O tipo de proteína G que é ativado nesta 
ligação descrita no texto anterior é: 
A) Gs.                                                                                                
B) Gi. 
C) Gt. 
D) Gq. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: FARMACÊUTICO HOSPITALAR 
TIPO 2 – VERDE 

Questão 36 
Os inibidores seletivos da COX-2, derivados do ácido 
sulfônico, com seletividade 100 vezes maior para a COX-2 
do que para a COX-1 são, EXCETO: 
A) Piroxicam. 
B) Celecoxibe. 
C) Meloxicam.                                                                                               
D) Valdecoxibe. 
 
Questão 37 
Qual dos medicamentos a seguir tem demonstrado atividade 
anti-inflamatória superior à indometacina, do naproxeno e 
da fenilbutazona e inibe a ativação dos neutrófilos? 
A) Algipron. 
B) Piroxican. 
C) Ibuprofeno. 
D) Fenoprofeno.                                                                                              
 
Questão 38 
O fármaco antimicrobiano ideal deve exibir toxicidade seletiva. 
Este termo significa que o fármaco deve ser prejudicial ao 
parasita, sem afetar o hospedeiro. Em muitos casos, a 
toxicidade seletiva é mais relativa que absoluta, o que quer 
dizer que o fármaco pode lesar o parasita em uma 
concentração passível de ser tolerada pelo hospedeiro. Em 
geral, a toxicidade seletiva depende da inibição de processos 
bioquímicos que são essenciais ao parasita, mas não ao 
hospedeiro. Os mecanismos de ação dos agentes antimicro-
bianos podem ser descritos pelas alternativas a seguir, EXCETO: 
A) Inibição da síntese da parede celular.                                                                                                
B) Destruição da célula invadida pela bactéria, com a sua conse-

quente eliminação.  
C) Inibição da síntese de proteína (isto é, inibição da tradução 

e transcrição do material genético). 
D) Alteração da permeabilidade da membrana celular ou do 

transporte ativo através da membrana celular.  
 
Questão 39 
Plantas medicinais contendo há glicosídios cardíacos eram 
conhecidas dos antigos egípcios 3000 anos, mas esses 
compostos foram usados de modo irregular e com êxito variável 
até o século XVIII, quando o médico e botânico inglês William 
Withering publicou uma monografia descrevendo os efeitos 
clínicos de um extrato da planta dedaleira (Digitalis purpúrea, 
uma importante fonte desses compostos). O fármaco conside-
rado protótipo dos glicosídios cardíacos é a digoxina. Sobre a 
farmacocinética deste fármaco, é INCORRETO afirmar que: 
A) A digoxina é um medicamento de baixo índice tera-

pêutico, ou seja, a dose letal é muito próxima da dose 
terapêutica. 

B) Por ser muito estreita a margem de segurança dos glico-
sídeos cardíacos, até mesmo pequenas variações na 
biodisponibilidade podem causar uma toxicidade grave ou 
perda do efeito. 

C) O volume de distribuição do fármaco difere, dependendo 
da sua tendência, em ligar-se às proteínas plasmáticas. As 
mais elevadas concentrações teciduais de digoxina são 
encontradas no sistema nervoso e no tecido adiposo.  

D) A digoxina é razoavelmente bem absorvida após administração 
oral, mas, cerca de 10% dos indivíduos, são portadores de 
bactérias entéricas que inativam o fármaco no intestino, 
tornando necessário doses de manutenção acima da média. 

 
Questão 40 
O propranolol é uma droga muito útil na redução da pressão 
arterial em casos de hipertensão leve a moderada. Na 
hipertensão grave, o propranolol é particularmente útil para 
impedir a taquicardia reflexa que ocorre com frequência em 
consequência do tratamento com vasodilatadores diretos. 
Sobre o fármaco, é correto afirmar: 
A) O propranolol antagoniza as catecolaminas apenas nos 

receptores ᵦ1 adrenérgicos.                                                                                                
B) O fármaco não sofre efeito de primeira passagem; portanto, 

a dose endovenosa eficaz é equivalente à dose oral.  
C) Em casos de hipertensão leve a moderada, o fármaco 

produz uma redução significativa da pressão arterial com 
hipotensão postural proeminente.  

D) O mais importante efeito tóxico previsível da ação beta-             
-bloqueadora do propranolol ocorre em pacientes com 
redução da reserva miocárdica, asma, insuficiência periférica 
e diabetes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


