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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dispondo-se de uma solução oral de paracetamol na con-
centração de 250 mg/ml e considerando-se que 1ml equiva-
le a 20 gotas, quantas gotas devem ser administradas por
dose a um paciente que necessita receber 750 mg/dose?

(A) 20 

(B) 40 

(C) 60 

(D) 80 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente de 53 anos, hipertensa, em tratamento com
Losartana 50 mg uma vez ao dia, solicita ao farmacêutico
que faça a aferição de sua pressão arterial. O farmacêuti-
co realiza o procedimento e verifica o valor de 16 x 11. O
farmacêutico então indaga à paciente se está fazendo a
dieta adequada, se utiliza os medicamentos corretamente
e se está tomando algum outro medicamento. A paciente
afirma que está realizando dieta hipossódica e que utiliza
os medicamentos conforme a prescrição do médico e ori-
entação do farmacêutico. Afirma, ainda, que, além do me-
dicamento para o tratamento da hipertensão, faz uso con-
tínuo de alendronato de sódio e cálcio com vitamina D e
que, na semana anterior, iniciou tratamento com Glucosa-
mina e Cetoprofeno para dores nos quadris. O farmacêuti-
co entrega à paciente a “Declaração de Serviços Farma-
cêuticos” e a orienta a procurar atendimento médico, pois
suspeita que os valores alterados da pressão arterial se-
jam em decorrência da interação entre a Losartana e

(A) o cálcio e a vitamina D.

(B) o alendronato de sódio. 

(C) o Cetoprofeno. 

(D) a Glucosamina. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o Art. 4º da Resolução n. 1, de 17 de janeiro de
2012, entre os componentes da Relação Nacional de Me-
dicamentos Essenciais estão

(A) a Relação Nacional de Medicamentos do Componen-
te Básico da Assistência Farmacêutica e a Relação
Nacional  de  Medicamentos de Dispensação Excep-
cional. 

(B) a Relação Nacional de Medicamentos do Componen-
te Estratégico da Assistência Farmacêutica e a Rela-
ção Nacional de Medicamentos do Componente Es-
pecializado da Assistência Farmacêutica. 

(C) a Relação Nacional de Medicamentos do Componen-
te Estratégico da Assistência Farmacêutica e a Rela-
ção Nacional de Fitoterápicos. 

(D) a Relação Nacional de Medicamentos do Componen-
te Básico da Assistência Farmacêutica e a Relação
Nacional de Fitoterápicos. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o manual de gerenciamento de resíduos de ser-
viços de saúde,  publicado pelo  Ministério  da  Saúde em
2006, os resíduos gerados por atividades administrativas
nas farmácias de unidades básicas de saúde são classifi-
cados como resíduos do grupo

(A) D 

(B) A 

(C) E 

(D) C 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fitoterápico Alcachofra está presente na Rename 2013
e, nesta, é indicado

(A) para tratamento da síndrome do cólon irritável.

(B) como coadjuvante nos casos de obstipação intestinal
habitual e para tratamento da síndrome do cólon irri-
tável. 

(C) como coadjuvante no tratamento de gastrite e úlcera
gastroduodenal e sintomas de dispepsia. 

(D) para tratamento dos sintomas de dispepsia funcional
e de hipercolesterolemia leve a moderada. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o Art. 7º da Resolução n. 1, de 17 de janeiro de
2012, a seleção dos medicamentos que serão ofertados
pelos estados, Distrito Federal e municípios com base na
Rename considerará

(A) a universalidade, a efetividade e a eficiência. 

(B) a segurança, a efetividade e o custo. 

(C) o perfil epidemiológico, a organização dos serviços e
a complexidade do atendimento oferecido. 

(D) a racionalidade no uso dos medicamentos, em con-
formidade com as orientações dos Protocolos Clíni-
cos e das Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicadas
pelo Ministério da Saúde. 

conhecimentos_específicos_farmacêutico
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

J.  é  a  única farmacêutica responsável  pela  farmácia de
uma unidade básica de saúde. No dia 16 de dezembro de
2013, J. não pôde comparecer ao trabalho, pois estava in-
disposta, com fortes cólicas menstruais,  tendo, inclusive,
visitado uma unidade de emergência, onde foi medicada
com analgésicos e antiespasmódicos. Tendo em conta que
o dia 16 de dezembro de 2013 foi uma segunda-feira, para
atender à Resolução n. 577, de 25 de julho de 2013, do
Conselho Federal de Farmácia, J. deve comunicar o seu
afastamento ao Conselho Regional  no qual  está inscrita
até o dia

(A) 17 de dezembro. 

(B) 18 de dezembro.

(C) 20 de dezembro.

(D) 23 de dezembro.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme a Resolução n. 578 de 2013, do Conselho Fe-
deral de Farmácia, uma das atribuições técnico-gerenciais
do farmacêutico na gestão da assistência farmacêutica no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é:

(A) participar do processo de seleção de medicamentos. 

(B) realizar a dispensação de medicamentos. 

(C) orientar o paciente sobre os medicamentos utilizados.

(D) fazer o acompanhamento farmacoterapêutico de pa-
cientes. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o manual “Diretrizes para estruturação de far-
mácias no âmbito do Sistema Único de Saúde” do Ministé-
rio da Saúde (2009), o serviço farmacêutico que visa asse-
gurar que o medicamento seja entregue ao paciente certo,
na dose prescrita, na quantidade adequada e que sejam
fornecidas as informações suficientes para o uso correto é
o de

(A) atenção farmacêutica. 

(B) dispensação. 

(C) aconselhamento farmacoterapêutico. 

(D) seguimento farmacêutico. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma cidade do interior  do estado de São Paulo,  foi
conduzido um estudo para verificar a ocorrência de rea-
ções adversas após a vacinação contra a influenza, ocorri-
da no mês de abril  de 2000. Foram incluídos no estudo
206 indivíduos, dentre os quais quatro apresentaram febre
em um período máximo de 48 horas após a vacinação.
Qual a incidência de febre como reação adversa à vacina-
ção contra influenza por 100 vacinados no estudo?

(A) 1,94 

(B) 2,91 

(C) 7,76 

(D) 12,62 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_específicos_farmacêutico
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe o quadro a seguir.

Nome 
comercial

Forma 
farmacêutica Composição

Castanha-da-Índia Composta
Infabra®.

Drágea

Cada drágea contém: extrato seco de castanha-da-índia (Aesculus hip-
pocastanum L.) 50 mg; extrato seco de hamamélis (Hamamelis virginia-
na L.) 50 mg; rutina 20 mg; ácido ascórbico (vitamina C) 25 mg; excipien-
te q.s.p. 1 drágea

Gerilon Cifarma® Cápsula gelatinosa

Cada cápsula gelatinosa mole contém: Panax ginseng C. A. Mey (7-8%
de ginsenosídeos) 100 mg, acetato de retinol (vitamina A) 2.000 UI; nitra-
to de tiamina (vitamina B1) 1,3 mg; riboflavina (vitamina B2) 1,3 mg; clori-
drato de piroxina (vitamina B6) 0,5 mg; cianocobalamina (vitamina B12) 4
mcg; ácido ascórbico (vitamina C) 65 mg; colecalciferol (vitamina D3)
400 UI; acetato de alfatocoferol (vitamina E) 10 UI; biotina 10 mcg; pan-
totenato de cálcio 5 mg; flúor (na forma de fluoreto de sódio) 45 mcg; cál-
cio (na forma de fosfato de cálcio dibásico) 30,05 mg; ferro (na forma de
fumarato ferroso) 3,67 mg; iodo (na forma de iodeto de potássio) 0,115
mg; magnésio (na forma de sulfato) 1,05 mg; manganês (na forma de
sulfato) 0,487 mg; fósforo (na forma de fosfato de cálcio dibásico) 23 mg;
nicotinamida 13 mg; potássio ( na forma de sulfato) 2,24 mg; rutosídeo
10 mg; excipientes q.s.p. 1 cápsula.

Passiflorine® Solução oral

Cada 5 mL contém: Passiflora incarnata L. 83,50 mg; Salix alba L. 25,00
mg; Crataegus oxyacantha L. 17,50 mg. Excipientes: caramelo tipo F, sa-
carose, glicerol, ácido sórbico, metilparabeno, propilparabeno, álcool etí-
lico, água purificada.

Atroveran® Solução oral

Cada 40 gotas (1,0 mL) contém: cloridrato de papaverina 0,010 g; dipiro-
na  sódica  0,333  g;  extrato  fluido  de  Atropa  belladona  Linné (contém
0,075 mg/mL de sulfato de hiosciamina) 0,006 g; extrato de Hyoscyamus
niger Linné (contém 0,0135 mg/mL de scopolamina hydrobromide) 0,006
g; extrato de Peumus boldus (contém 0,0142 mg/mL de boldina) 0,012g;
veículo q.s.p. 1,000 mL (óleo essencial illicium verum, álcool etílico, me-
tilparabeno, propilparabeno, ciclamato de sódio, sacarina sódica, propile-
noglicol e água de osmose reversa).

Dentre as especialidades farmacêuticas apresentadas, é um fitoterápico:

(A) Castanha-da-Índia Composta Infabra®.

(B) Gerilon Cifarma®. 

(C) Passiflorine®. 

(D) Atroveran®. 
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Observe a figura a seguir para responder às questões de
22 a 24.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A afirmação “Rápido porque é líquido” no anúncio de Bus-
cofem® é pertinente, uma vez que

(A) as drogas, na forma líquida, estão na sua forma ioni-
zada, sendo mais facilmente absorvidas. 

(B) as formas farmacêuticas líquidas são mais lentamen-
te absorvidas e mais rapidamente metabolizadas que
as formas farmacêuticas sólidas. 

(C) a forma farmacêutica em que a droga é administrada
não interfere na velocidade de absorção, mas interfe-
re na velocidade com que a droga inicia seu efeito. 

(D) uma  das  propriedades  físico-químicas  das  drogas
que interferem na absorção é a forma farmacêutica
em que a droga é administrada. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A especialidade  farmacêutica  Buscofem® não  necessita
de prescrição médica para sua dispensação, pois 

(A) o ibuprofeno é seguro, isento de efeitos colaterais e
possui baixo índice terapêutico. 

(B) o Buscofem® é um medicamento similar, e os medi-
camentos similares são isentos de prescrição. 

(C) o Buscofem®, como todos os anti-inflamatórios com
indicação para tratamento de cólicas menstruais, são
de venda livre, conforme o disposto na Lista de Gru-
pos e Indicações Terapêuticas Especificadas (GITE),
da RDC 136/2003 da Anvisa.

(D) o ibuprofeno é um medicamento cujo grupo terapêuti-
co e cujas indicações terapêuticas estão descritos na
Lista de Grupos e Indicações Terapêuticas Especifi-
cadas (GITE), da RDC 138/2001 da Anvisa. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme os princípios do uso racional de medicamentos,
o ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal que

(A) pode ser utilizado como alternativa terapêutica para o
tratamento de pacientes com alergia ao ácido acetil-
salicílico. 

(B) pode aumentar o risco de hipoglicemia em pacientes
diabéticos em tratamento com sulfonilureias. 

(C) deve ser administrado em jejum, para diminuir o risco
de efeitos adversos gastrintestinais. 

(D) constitui uma alternativa para o tratamento de pacien-
tes alcoólatras, que não podem fazer uso de parace-
tamol. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um estudo de avaliação de custo-efetividade foi conduzido
com três medicamentos e obteve-se o resultado exposto
na tabela a seguir.

Comparação entre custo e efetividade dos medicament os
A, B e C

Medicamentos Custo para tratar
100 pacientes

Número de vidas sal-
vas/100 pacientes

A R$ 40.000,00 10
B R$ 20.000,00 4
C R$ 15.000,00 18

Estes resultados do estudo evidenciam que

(A) o medicamento B tem melhor custo-efetividade que o
medicamento A. 

(B) o medicamento A tem melhor custo-efetividade que o
medicamento B. 

(C) o medicamento A tem melhor custo-efetividade que o
medicamento C. 

(D) o medicamento B tem melhor custo-efetividade que o
medicamento C. 
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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
26 e 27.

Uma paciente de 60 anos comparece à farmácia e solicita
atendimento do farmacêutico. A paciente queixa-se ao far-
macêutico que há alguns dias tem sentido azia, queimação e
dor ao engolir. Ao ser indagada pelo farmacêutico, a pacien-
te afirma que não possui histórico de gastrite, refluxo ou ou-
tras doenças relacionadas ao aparelho digestivo e que faz
uso apenas de medicamentos para tratamento da osteoporo-
se, Alendronato de sódio e Carbonato de cálcio com Vitami-
na  D3,  e  para  tratamento  do hipotireoidismo,  levotiroxina.
Diante do quadro apresentado pela paciente, o farmacêutico
suspeita de que ela esteja sofrendo de uma reação adversa
a um dos medicamentos utilizados.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A reação adversa apresentada pela paciente é um proble-
ma relacionado ao medicamento do tipo

(A) inefetividade não quantitativa. 

(B) insegurança quantitativa. 

(C) insegurança não quantitativa. 

(D) inefetividade quantitativa.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O medicamento que pode estar causando os sintomas na
paciente é

(A) o alendronato de sódio. 

(B) o carbonato de cálcio. 

(C) a levotiroxina. 

(D) a vitamina D3. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A reação adversa apresentada pela paciente é classificada
como do tipo

(A) C, pois é uma reação dependente da dose do medi-
camento e do tempo de administração. 

(B) B, pois é inesperada em relação às propriedades far-
macológicas  do  medicamento  administrado  e  inco-
mum,  independente  de  dose,  ocorrendo  em  indiví-
duos susceptíveis. 

(C) A, pois é farmacologicamente previsível e pode ocor-
rer em qualquer indivíduo; apesar de incidência e re-
percussões importantes na comunidade, a letalidade
é baixa.

(D) F, pois é uma reação de hipersensibilidade, que pode
determinar falha terapêutica. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na prática da atenção farmacêutica, é necessário que as
informações  sejam  facilmente  acessíveis,  atualizadas,
baseadas nas evidências  científicas, concretas  e confiá-
veis. É um exemplo de fonte de informação primária útil à
prática da atenção farmacêutica em serviços de saúde: 

(A) Dicionário de Especialidades Farmacêuticas (DEF). 

(B) artigos originais e estudos científicos acessados no
Google Acadêmico.

(C) base de dados Micromedex. 

(D) livro As bases farmacológicas da terapêutica, de Goo-
dmann e Gilman, 10ª edição. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as  infecções ocupacionais  de transmissão por  via
aérea, merece especial consideração, por possuir um alto
risco de transmissão aos profissionais de saúde no ambi-
ente hospitalar, a

(A) hepatite B. 

(B) hanseníase. 

(C) aids. 

(D) tuberculose. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O dispositivo legal que dispõe sobre o controle de medica-
mentos à base de substâncias classificadas como antimi-
crobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associa-
ção, denomina-se:

(A) Portaria/MS n. 2.616, de 12 de maio de 1998. 

(B) Portaria n. 687, de 30 de março de 2006. 

(C) Portaria n. 3.916, de 30 de outubro de 1998.

(D) Resolução da Diretoria Colegiada n. 20, de 5 de maio
de 2011. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme disposto na Lei n. 5.991 de 1973, a dispensação
de plantas medicinais é privativa dos seguintes estabeleci-
mentos comerciais:

(A) farmácia e ervanaria. 

(B) farmácia e dispensário de medicamentos. 

(C) drogaria e ervanaria. 

(D) drogaria e dispensário de medicamentos. 
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A modalidade  de  licitação  entre  quaisquer  interessados
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital e com valor acima de R$ 650.000,00 é:

(A) convite. 

(B) tomada de preço. 

(C) leilão. 

(D) concorrência. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo no qual o farmacêutico se responsabiliza pelas
necessidades  do usuário  relacionadas  ao  medicamento,
por meio da detecção, prevenção e resolução de proble-
mas relacionados com medicamentos, de forma sistemáti-
ca, contínua e documentada, com o objetivo de alcançar
resultados definidos, buscando a melhoria da qualidade de
vida do usuário, conforme o manual “Diretrizes para estru-
turação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saú-
de” do Ministério da Saúde (2009), é:

(A) a atenção farmacêutica. 

(B) a consulta de revisão da farmacoterapia. 

(C) o aconselhamento farmacoterapêutico. 

(D) o seguimento farmacoterapêutico. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  um  gerenciamento  eficaz de  estoques  de medica-
mentos e materiais,  existem ferramentas que classificam
os produtos de acordo com sua importância financeira e
consideram sua relevância para os pacientes. Esses siste-
mas são, respectivamente:

(A) curva ABC e curva XYZ. 

(B) custo de manter estoque e custo de falta de estoque.

(C) curva XYZ e curva ABC. 

(D) custo de falta de estoque e custo de manter estoque.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das ferramentas que o farmacêutico dispõe para o
planejamento racional de compras de medicamentos e/ou
materiais, que leva em consideração o consumo do item
durante o período de avaliação e o número de períodos
utilizados para a determinação do consumo, denomina-se:

(A) consumo crescente. 

(B) consumo horizontal. 

(C) consumo médio. 

(D) consumo sazonal. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O documento que representa o conjunto de medicamentos
necessários ao tratamento e controle da maioria das pato-
logias prevalentes no Brasil, com base em critérios epide-
miológicos, denomina-se:

(A) RESME. 

(B) RENAME. 

(C) Formulário Terapêutico Nacional.

(D) REMUME. 

Com base no caso abaixo, responda às questões 38 e 39.

Paciente de 48 anos, portador de cardiopatia reumática com
insuficiência aórtica, foi submetido à cirurgia para inserção de
prótese cardíaca. No pós-operatório, recebeu um anticoagu-
lante oral, varfarina, para prevenir trombose sobre a válvula
artificial. Foi orientado para não usar medicação sem prescri-
ção  médica.  Passados  alguns  dias,  apresentou  uma gripe
leve, a qual solucionara com o uso de antigripais por conta
própria. Passou a apresentar hematúria e sangramento gen-
gival. O exame de rotina realizado para monitorar o tempo de
protrombina estava anormalmente elevado.  Perguntado so-
bre o que tinha realizado nos últimos dias, confessou o uso
do  antigripal,  contendo,  entre  outras  substâncias,  o  ácido
acetilsalicílico. 

SILVEIRA, Marysabel Pinto Teles. Casos clínicos integrados de farmaco-
logia, patologia e clínica médica. São Paulo: Pharmabooks, 2011.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para reverter o quadro do paciente, o seguinte antagonista
específico pode ser administrado:

(A) ácido fólico. 

(B) piridoxina. 

(C) tiamina. 

(D) fitomenadiona. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tipo  de  interação medicamentosa  observada no  caso
desse paciente é:

(A) somação. 

(B) potencialização. 

(C) antagonismo. 

(D) adição. 
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O dispositivo legal que regulamenta a prestação de servi-
ços farmacêuticos em farmácias públicas ou privadas é:

(A) RDC n. 44/2009. 

(B) Lei n. 9.787/1999. 

(C) RDC n. 354/2003. 

(D) Lei n. 5.991/1973. 

Leia o caso a seguir para responder às questões 41 e 42.

Um farmacêutico de uma Unidade Básica de Saúde recebe de
um paciente a seguinte prescrição:

1. Amoxicilina 500 mg-------------------------------21 comprimidos

   Tomar 1 comprimido de 8/8 horas, durante 7 dias.

2. Paracetamol 750 mg-----------------------------10 comprimidos  

    Tomar 1 comprimido de 12/12 horas, durante 5 dias.

3. Ácido ascórbico 1G------------------------------10 comprimidos

   Tomar 1 comprimido ao dia, durante 10 dias.

A farmácia dispõe em estoque, no momento, das seguintes
apresentações desses medicamentos:

 Amoxicilina 25 mg/ml,  suspensão oral,  frasco com
100 ml. 

 Paracetamol 200 mg/ml, solução oral, frasco com 20 ml. 

 Ácido ascórbico 200 mg/ml, solução oral, frasco com 30 ml.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nessa dispensação, o farmacêutico deverá dar ao pacien-
te as seguintes orientações:

(A) tomar 20 ml de amoxicilina 3 vezes ao dia, 35 gotas
de paracetamol 2 vezes ao dia e 5 ml de ácido ascór-
bico 1 vez ao dia. 

(B) tomar 30 ml de amoxicilina 3 vezes ao dia, 35 gotas
de paracetamol 2 vezes ao dia e 5 ml de ácido ascór-
bico 1 vez ao dia. 

(C) tomar 20 ml de amoxicilina 3 vezes ao dia, 75 gotas
de paracetamol 2 vezes ao dia e 5 ml de ácido ascór-
bico 1 vez ao dia. 

(D) tomar 30 ml de amoxicilina 3 vezes ao dia, 35 gotas
de paracetamol 2 vezes ao dia e 15 ml de ácido as-
córbico 1 vez ao dia. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A quantidade total de cada medicamento a ser dispensada
para completar o tratamento prescrito deve ser de:

(A) 4 frascos de amoxicilina, 1 frasco de paracetamol e 1
frasco de ácido ascórbico. 

(B) 5 frascos de amoxicilina, 1 frasco de paracetamol e 1
frasco de ácido ascórbico. 

(C) 4 frascos de amoxicilina, 2 frascos de paracetamol e
2 frascos de ácido ascórbico. 

(D) 5 frascos de amoxicilina, 2 frascos de paracetamol e
2 frascos de ácido ascórbico. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme disposto na Portaria n. 344 de 1998, a validade
da notificação de receita especial e a quantidade máxima
a ser dispensada do medicamento Talidomida por prescri-
ção são, respectivamente:

(A) 15 dias e 60 dias de tratamento. 

(B) 30 dias e 90 dias de tratamento. 

(C) 15 dias e 30 dias de tratamento. 

(D) 30 dias e 120 dias de tratamento. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe o quadro a seguir que apresenta em uma coluna
os elementos do ciclo da assistência farmacêutica e, na
outra, ações a serem desenvolvidas.

Elementos do ciclo
da assistência 
farmacêutica

Ações a serem desenvolvidas

a. Seleção

1. O medicamento Y é termolábil,
necessitando  de  condições  espe-
ciais para que este não perca suas
propriedades terapêuticas.

b. Programação 2. Foi feita uma tomada de preços
para a licitação do medicamento Y.

c. Aquisição

3. A Central de Abastecimento Far-
macêutico do município  X recebe
os pedidos das Unidades Básicas
de Saúde com uma periodicidade
semanal.

d. Armazenamento

4. O paciente se dirige à Unidade
Básica de Saúde com um receituá-
rio do medicamento Y e o farma-
cêutico  faz  o  atendimento,  forne-
cendo orientações sobre a correta
utilização.

e. Distribuição

5. A Comissão de Farmácia e Tera-
pêutica  do  município  X  reúne-se
para avaliar pedido de padroniza-
ção  do  medicamento  Y,  conside-
rando  o  perfil  epidemiológico  da
região, bem como a eficácia e qua-
lidade do medicamento em ques-
tão e decide por  incluí-lo  na lista
do município.

f. Dispensação

6.  A  estimativa  da  necessidade
mensal do medicamento Y foi feita
com  base  no  perfil  de  pacientes
acometidos pela doença, as metas
de cobertura e a disponibilidade fi-
nanceira.

Um estudante de farmácia recebeu como tarefa associar a
coluna 1 com a  coluna 2  do  quadro  apresentado.  Para
cumprir  com êxito sua tarefa,  ele deve apresentar  a se-
guinte resposta: 

(A) a-5; b-6; c-2; d-1; e-3; f-4. 

(B) b-6; e-3; a-5; d-1; c-2; f-4.

(C) a-5; b-6; f-4; e-3; d-1; c-2. 

(D) c-2; d-1; e-3; f-4; b-6; a-5. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atividade de vigilância de medicamentos durante o perí-
odo pós-registro, que avalia dados de segurança, permitin-
do que sejam detectados eventos adversos que não pude-
ram ser observados dos estudos clínicos e pré-clínicos de-
nomina-se:

(A) vigilância sanitária. 

(B) farmacovigilância.

(C) vigilância epidemiológica. 

(D) farmacoepidemiologia. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O medicamento A, para tratamento de doença óssea em
idosos,  apresenta,  em condições experimentais,  diminui-
ção de 100% dos casos de osteoporose como desfecho
primário e 90% dos casos de fratura como desfecho final.
Pode-se inferir que o medicamento A é:

(A) seguro. 

(B) eficiente. 

(C) custo-efetivo. 

(D) eficaz. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das técnicas utilizadas para a elaboração de uma di-
retriz clínica ou política, que consiste na aplicação de mé-
todos explícitos para identificar, localizar, recuperar e ana-
lisar toda a evidência disponível sobre um problema espe-
cífico a fim de estabelecer bases científicas sobre o uso de
determinada tecnologia denomina-se:

(A) ensaio clínico randomizado. 

(B) revisão integrativa. 

(C) estudo de caso-controle.

(D) revisão sistemática. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso abaixo.

Paciente de 68 anos, sexo feminino,  divorciada, negra, do
lar. Informa que em 2008 apresentou um quadro de “derra-
me”,  do qual  se recuperou  com pequena sequela motora.
Realizou tratamento com anti-hipertensivo por algum tempo,
mas  depois  parou  com a  maior  parte  dos  medicamentos,
pois se sentia bem. Em consulta posterior, foi ressaltada a
importância de tratar a hipertensão e passou a receber medi-
camentos da farmácia municipal: hidroclorotiazida 25 mg/dia,
captopril 150 mg/dia, atenolol 100 mg/dia e ácido acetilsalicí-
lico 200 mg/dia. Informa que faz o uso correto dos medica-
mentos mas, mesmo assim, apresenta controle precário dos
níveis tensionais. A filha informa que a paciente toma os me-
dicamentos, e faz restrição de sal na dieta e reduziu o consu-
mo alimentar. 

SILVEIRA, Marysabel Pinto Teles. Casos clínicos integrados de farmaco-
logia, patologia e clínica médica. São Paulo: Pharmabooks, 2011.(adap-
tado).

O problema relacionado a medicamento apresentado pela
paciente acima, conforme o método proposto por Strand e
colaboradores, é:

(A) indicação. 

(B) efetividade. 

(C) segurança. 

(D) adesão. 
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Com base no enunciado abaixo, responda às questões 49
e 50:

Paciente L.S.O., de 32 anos, do sexo feminino, encaminha-se
à farmácia com queixas de fortes dores de cabeça. Em entre-
vista com o farmacêutico, a paciente relata que no dia ante-
rior  utilizou 2 gramas,  via  oral,  de metronidazol  para trata-
mento de vaginose bacteriana e que, na noite anterior, com-
pareceu a uma confraternização e ingeriu duas taças de es-
pumante. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadro apresentado pela paciente é sugestivo de

(A) síndrome de Reye. 

(B) síndrome de Cushing.

(C) síndrome do dissulfiram. 

(D) síndrome de Stevens Johnson. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a enzima que provoca o quadro na paciente?

(A) Acetaldeído desidrogenase. 

(B) Glicose-6-fosfato desidrogenase. 

(C) Álcool desidrogenase. 

(D) Lactato desidrogenase. 
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