
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
  

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS  
                                                                                                                                             Como preencher: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: FARMACÊUTICO 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os candidatos aprovados poderão obter o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO deste concurso no site 
www.consesp.com.br  mediante pagamento de taxa. O envio será feito após  a homologação do resultado.  

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FARMACÊUTICO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. A Histamina quando liberada vai determinar seus efeitos 

farmacológicos típicos por meio da interação com 
receptores específicos.  

 Assinale a alternativa que melhor representa a interação 
da Histamina com o receptor H1. 
(A) Ocorre, após estimulação, o aumento da hidrólise do 

fosfoinositol e o cálcio intracelular. 
(B) Ocorre, após estimulação, o aumento dos níveis 

intracelulares de AMP cíclico. 
(C) Ocorre, após estimulação, a diminuição da hidrólise 

de fosfoinositol e aumento dos níveis intracelulares de 
AMP cíclico. 

(D) Ocorre, após estimulação, a diminuição do influxo de 
cálcio através dos canais tipo N. 

 
02. Avalie as afirmações quanto às ações dos Inibidores da 

Enzima Conversora de Angiotensina (IECA). 
I. Ações hemodinâmicas: redução da pré-carga e 

redução da pós-carga. 
II. Ação trófica: redução da remodelagem ventricular. 
III. Ação neuro-humoral: aumento da atividade simpática. 
 

São corretas APENAS as afirmações contidas em 
(A) I. 
(B) III. 
(C) I e II. 
(D) I e III. 

 
03. As soluções de nutrição parenteral têm em sua 

composição aditivos. Quanto aos aditivos, assinale a 
alternativa correta. 
(A) Zinco e Cobre são estáveis em solução de nutrição 

parenteral. 
(B) Misturas contendo lipídios podem diminuir o pH e 

aumentar a solubilidade do cálcio e do fosfato. 
(C) Bicarbonato forma sais insolúveis com cálcio e 

magnésio. 
(D) O aumento da temperatura acima de 25°C favorece  a 

dissociação dos sais de cálcio, possibilitando a 
formação de precipitados. 

 
04. Qual produto tem sua comercialização permitida em 

drogarias, segundo Instrução Normativa (IN) n° 9/20 09? 
(A) Alimentos para controle de peso. 
(B) Essências florais. 
(C) Piercings. 
(D) Brincos comuns. 

 
05. Qual dos antiepilépticos atua ao inibir a GABA 

transaminase? 
(A) Topiramato. 
(B) Gabapentina. 
(C) Lamotrigina. 
(D) Vigabatrina. 

 
06. O Sucralfato é um medicamento utilizado na proteção da 

mucosa gástrica composto de 
(A) Hidróxido de Alumínio e Hidróxido de Magnésio. 
(B) Hidróxido de Alumínio e Dimeticona. 
(C) Hidróxido de Magnésio e Sacarose Sulfatada. 
(D) Hidróxido de Alumínio e Sacarose Sulfatada. 

 
07. Qual antiácido reage com o suco gástrico, formando 

Cloreto de magnésio e Sílica coloidal? 
(A) Hidróxido de magnésio. 
(B) Trissilicato de magnésio. 
(C) Hidróxido de alumínio. 
(D) Bicarbonato de sódio. 

08. Qual antitussígeno não-narcótico é um isômero do 
Levorfanol? 
(A) Levodropropizina. 
(B) Levoprpoxifeno. 
(C) Noscapina. 
(D) Dextrometorfano. 

 
09. Quanto às características do inventário anual, considere 

as afirmações que seguem: 
I. gera impacto nas atividades da empresa/hospital, 

com o almoxarifado de portas fechadas. 
II. a retroalimentação imediata eleva a qualidade, 

havendo motivação e participação geral. 
III. incremento da produtividade, com ações preventivas, 

que, em consequência, reduzem falhas. 
IV. as causas de divergências não são identificadas. 
 

É correto o que se afirma APENAS em 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I e III. 
(D) I e IV. 

 
10. Qual dos medicamentos anti-histamínicos é classificado 

como clássico? 
(A) Azelastina. 
(B) Ciproeptadina. 
(C) Ebastina. 
(D) Cetirizina. 

 
11. Assinale a alternativa que contenha um Corticosteroide 

tópico muito potente. 
(A) Acetonida de triancinolona 0,1%. 
(B) Valerato de betasona 0,05%. 
(C) Acetonida de fluocinolona 0,2%. 
(D) Pivalato de flumetasona 0,02%. 

 
12. Qual droga antiulcerosa atua por reproduzir o efeito das 

prostaglandinas PGE2 e PGI2? 
(A) Omeprazol. 
(B) Ranitidina. 
(C) Sucralfato. 
(D) Misoprostol. 

 
13. Com relação à amostragem, no caso de comprimidos 

como produto terminado, a amostra legal mais 
contraprova envolve ao menos 
(A) uma embalagem original completa, ou suficiente para 

uma análise completa.  
(B) duas embalagens originais completas, ou suficiente 

para duas análises completas.  
(C) três embalagens originais completas, ou suficientes 

para três análises completas. 
(D) quatro embalagens originais completas, ou suficientes 

para quatro análises completas. 
 
14. Na análise de qualidade microbiana de produtos não 

estéreis são utilizados meios de diferenciação a fim de 
identificar a bactéria indesejável. Assim, para a bactéria 
Salmonella, no meio de diferenciação ágar sulfito de 
bismuto, observaremos uma colônia 
(A) transparente. 
(B) vermelha com centro negro. 
(C) preta ou esverdeada. 
(D) claras e amarelas. 

 
15. Um pó de fármacos de origem vegetal e animal, 

moderadamente grande, é aquele que 
(A) todas as partículas passam através do tamis n°8 e 

não mais de 20% através do tamis n°60. 
(B) todas as partículas passam através do tamis n°20  e 

não mais de 40% através do tamis n°60. 



(C) todas as partículas passam através do tamis n°4 0 e 
não mais de 40% através do tamis n°80. 

(D) todas as partículas passam através do tamis n°6 0 e 
não mais de 40% através do tamis n°100. 

 
16. Com relação à farmacoeconomia, indique a assertiva 

correta. 
(A) A análise de custo utilidade há uma comparação entre 

os efeitos, sobre a saúde (outcomes) e sobre os 
recursos (custos) de intervenções ou medicamentos, 
sendo os custos medidos em unidades monetárias e 
a efetividade em unidades clínicas. 

(B) A análise de minimização de custo há uma 
comparação de duas ou mais opções terapêuticas 
que têm o mesmo impacto sobre a saúde, ou seja, em 
ambas as eficácias ou as efetividades são iguais. 

(C) A análise de sensibilidade parte do pressuposto que, 
na prática, não é possível conhecer todos os valores 
(monetários, clínicos) necessários para realizar uma 
avaliação, pois em um ocorre certo grau de incerteza 
nas suposições e estimativas feitas pelo pesquisador. 

(D) A análise incremental é um conjunto de técnicas que 
possibilitam fazer escolhas com baixa condição de 
incerteza, mediante aplicação de modelos 
matemáticos. 

 
17. Quanto às características do inventário rotativo, analise as 

afirmações a seguir. 
I. Gera impacto nas atividades da empresa/hospital, 

com o almoxarifado de portas fechadas. 
II. A retroalimentação imediata eleva a qualidade, 

havendo motivação e participação geral. 
III. Incremento da produtividade, com ações preventivas, 

que, em consequência, reduzem falhas. 
IV. As causas de divergências não são identificadas. 
 
São corretas as afirmações contidas em 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 

 
18.  A letalidade mede a severidade de uma doença calculada 

pela proporção do número de 
(A) casos novos que ocorreram em um período de tempo 

pela população em risco de contrair a doença nesse 
período de tempo. 

(B) pessoas que tiveram a doença durante um período de 
tempo pela população no meio do período em risco 
de ter a doença. 

(C) mortes por determinada doença no período pelo 
número de casos da doença em um período. 

(D) óbitos no período pela população no período. 
 
19.  Avalie as afirmações a seguir com relação à Notificação 

de Receita de retinoicos de uso sistêmico (LISTA – C2). 
I. Válida por 30 dias e somente dentro da Unidade 

Federativa que concedeu a numeração.  
II. A numeração é concedida, pela Vigilância Sanitária 

ou Conselho Regional conforme cada Estado 
brasileiro.  

III. Quantidade limitada a 05 ampolas por medicamento.  
IV. A quantidade dos medicamentos fica limitada a, no 

máximo, 60 dias de tratamento. 
 
São corretas as afirmações contidas em 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 

 
 

20. Assinale a alternativa que contempla as atribuições do 
Conselho Municipal de Saúde. 
(A) Organizar a cada dez anos a Conferência Municipal 

de Saúde. 
(B) Atuar na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de Saúde Municipal. 
(C) Definir as características do modelo assistencial do 

município. 
(D) Elaborar o planejamento do Sistema Municipal de 

Saúde. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
21. Das palavras em destaque, em qual das alternativas a 

seguir há um verbo impessoal? 
(A) Ventou  muito durante o evento e muitas barracas 

acabaram desabando.  
(B) Foi temeridade ter  saído  com as crianças com toda 

aquela chuva.  
(C) O prédio veio a ruir  durante a madrugada quando 

todos dormiam.  
(D) Durante os ensaios a bailarina queixou-se  de dores 

nos pés.  
 
22. Aponte a alternativa em que o acento grave indicativo de 

crase foi usado incorretamente. 
(A) Voltaremos à piscina mais tarde se não formos andar 

de bicicleta.  
(B) Após a leitura do testamento procedeu-se à discussão 

entre os herdeiros.  
(C) O ônibus chegou à rodoviária com 1 hora de atraso.  
(D) A nova moradora do edifício não vai à reuniões 

convocadas pelo síndico. 
 
23. Nas alternativas a seguir, aponte a que não apresenta um 

substantivo feminino. 
(A) Alface. 
(B) Eczema. 
(C) Criança. 
(D) Aguardente. 

 
24. Qual das alternativas abaixo está incorreta quanto à 

colocação pronominal. 
(A) Não lhe quero pedir dinheiro para mais nada.  
(B) Direi-lhe a surpresa na hora certa. Nem adianta 

insistir.  
(C) “Aqui se faz! Aqui se paga!”  
(D) Em se tratando de Língua Portuguesa, as gêmeas 

gabaritaram todas as provas.  
 
25. A segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo do 

verbo “abolir ” é 
(A) aboles.  
(B) abolimos.  
(C) abole.  
(D) aboli.  

 
26. Substituindo as locuções adjetivas pelos adjetivos (entre 

parênteses) correspondentes, assinale a alternativa 
incorreta. 
(A) De Abelha (Apícola). 
(B) De Paixão (Passional). 
(C) De Asno (Asinino). 
(D) De Lua (Lígneo). 

 
27. Indique a alternativa em que o acento grave indicador de 

crase está devidamente empregado. 
(A) Estávamos às escuras no rancho durante o temporal.  
(B) Começou à sorrir no meio da palestra.  
(C) Chegou à Campinas antes do entardecer.  
(D) Pedi à ela que tivesse calma antes na hora do 

concurso.  



28. De acordo com as vozes dos verbos, em qual alternativa 
não ocorre a voz passiva dos verbos destacados? 
(A) Todas as crianças foram aplaudidas de pé pela 

plateia no teatro.  
(B) A criança feriu-se com um objeto durante a aula de 

artes.  
(C) Clarissa penteava-se diante do espelho quando foi 

surpreendida pelos amigos de sala em seu quarto.  
(D) A doença, com muita luta e perseverança, foi vencida 

pelo paciente. 
 
29. Em qual alternativa abaixo a forma verbal não está 

correta? 
(A) A mãe interveio na conversa antes que os filhos 

brigassem por causa do mesmo brinquedo.  
(B) Quando obtivermos todos os documentos 

necessários, daremos entrada ao processo.  
(C) Não coloquem vocês todas as expectativas em seus 

filhos.  
(D) Onde tu pusestes a combinação do cofre que deixei 

sob teus cuidados?  
 
30. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

separadas corretamente. 
(A) Gra-cio-sa / Ma-lí-ci-a / Sub-en-ten-di-do.  
(B) E-xsu-dar / Ca-se-i-ro / Abso-lu-to.  
(C) Au-xí-li-o / Si-me-tria / Fla-uta. 
(D) Com-pri-mir / Ce-ná-rio / Di-ur-no. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA  
 
31. Dentre os aplicativos, cujos ícones estão sendo 

apresentados na barra de tarefas do Sistema Operacional 
Microsoft Windows 8 (na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil), qual deles representa o Navegador 
Internet Explorer? 

 

 
        I             II         III         IV            V 
 

(A) I 
(B) II  
(C) III 
(D) IV 

 
32. Em uma sessão de utilização do sistema operacional 

Microsoft Windows 7, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil, através da janela “Executar”, ilustrada 
abaixo, qual procedimento será executado quando o 
usuário pressionar a tecla “OK”, desta janela? 

 

 
 

(A) Será aberta uma janela do aplicativo “Paint”. 
(B) O usuário realizará o desligamento do computador. 
(C) O usuário reiniciará o computador em uma nova 

sessão. 
(D) Será aberta uma janela do aplicativo “Bloco de 

Notas”. 
 

33. Dentre os aplicativos, cujos ícones estão numerados e 
apresentados na barra de tarefas do Sistema Operacional 
Microsoft Windows 8 (na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil), qual deles representa o Windows 
Explorer? 

 

 
 
            

(A) I 
(B) II  
(C) III 
(D) IV 

 
34. Utilizando-se do aplicativo Microsoft Office Word 2007, na 

sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, 
assinale a alternativa que indica o local em que foi obtida 
a imagem abaixo. 

 

 
 

(A) Início. 
(B) Inserir. 
(C) Layout da Página. 
(D) Correspondências. 

 
35. Qual funcionalidade faz referência à figura abaixo, 

extraída a partir do aplicativo Microsoft Office Word 2013, 
na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil. 

                 

 
 

(A) Nível de zoom. 
(B) Nível de impressão. 
(C) Comparativo sonoro. 
(D) Opções de Acessibilidade. 

 
36. Associe corretamente a figura à sua nomenclatura oficial. 

Considere a utilização do aplicativo Microsoft Office Word 
2013, na sua instalação padrão, no idioma Português-
Brasil. 

 

 
                                      I           II         III 
 

(A) I.   Modo de Leitura. 
II.  Layout da Web. 
III. Layout de Impressão. 
 

(B) I.   Layout da web. 
II.  Modo de Leitura. 
III. Layout de impressão. 
 

(C) I.   Layout de impressão. 
II.  Modo de Leitura. 
III. Layout da Web. 
 

(D) I.   Modo de Leitura. 
II.  Layout de Impressão. 
III. Layout da Web. 

 
 

I II III IV V 



37. Na utilização do aplicativo Internet Explorer 11, na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil, assinale a 
alternativa incorreta com relação ao recurso “Navegação 
InPrivate” deste navegador de internet. 
(A) As Barras de Ferramentas e extensão não serão 

desabilitadas quando da navegação “InPrivate”. 
(B) Quando o usuário utilizar a “Navegação InPrivate”, o 

histórico de pesquisa será excluído quando a guia do 
navegador for fechada. 

(C) Quando o usuário utilizar a “Navegação InPrivate”, o 
histórico de página será excluído quando a guia do 
navegador for fechada. 

(D) A Navegação “InPrivate” evita que o Internet Explorer 
armazene dados da sessão de navegação. 

 
38. Observe a figura abaixo, extraída do aplicativo Microsoft 

Office Excel 2013, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil.  

 

 
 

A partir da regra de formatação estabelecida na figura 
acima, com base nos dados presentes no intervalo de A1 
a B7, assinale a afirmação correta. 
(A) Essa formatação condicional será efetivamente 

aplicada nas células B2, B3, B4, B5 e B7. 
(B) Essa formatação condicional será efetivamente 

aplicada somente nas células B2, B3, B4 e B5. 
(C) Essa formatação condicional será efetivamente 

aplicada somente na célula B7. 
(D) Essa formatação condicional será efetivamente 

aplicada somente nas células A2, A3, A4, A5 e A7. 
 
39. Na figura abaixo, extraída do editor de textos Microsoft 

Office Word 2013, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil, 

, qual é a 

funcionalidade deste ícone  ? 
(A) Definir o nível de zoom na exibição das páginas. 
(B) Definir o nível de zoom na impressão das páginas. 
(C) Corrigir erros de inserção de figuras no texto atual. 
(D) Corrigir erros de revisão de texto encontrados. 

40. Identifique corretamente os tipos de Alarmes disponíveis 
no sistema operacional Microsoft Windows 8.1, na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil, de acordo 
com as figuras numeradas abaixo. 

            
 
          Figura I                                             Figura II 
 

                         
                                                       
 

Figura III 
 

 
 
 

(A) I. Relógio / II.Timer / III. Cronômetro. 
(B) I. Alarme / II.Timer / III. Cronômetro. 
(C) I. Timer / II. Alarme / III. Cronômetro. 
(D) I. Cronômetro / II. Alarme / III. Timer. 

 
 
 




