
 

Fundação Educacional do Município de Assis 

Seleção Pública Nº 19/2018 

 

PROVA OBJETIVA 

FARMACÊUTICO  

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de  decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

20-01-2019 - Tarde 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Língua Portuguesa 

Instrução: Leia o texto para responder às questões de 
números 01 a 03.  

O crescimento da população e da produção não 
deve levar a humanidade a ultrapassar a capacidade 
de regeneração dos recursos e de absorção dos deje-
tos. Nos países do centro, tanto a produção quanto a 
reprodução já deveriam estar voltadas apenas à re-
posição. O crescimento físico deveria cessar, com 
continuidade exclusiva de alterações qualitativas. Ou 
seja, na visão de Daly, a ideia do desenvolvimento 
sustentável teria quase 150 anos, pois só foi formul a-
da com outro jargão. Desenvolvimento sustentável 
quer dizer, para Daly, desenvolvimento sem cresc i-
mento. 

(VEIGA.  José El i  da. Desenvolv imento sustentável :  o desaf io  do  
século XXI. Rio de Janei ro: Garamond, 2010 ) 

01. De acordo com as informações contidas no texto, 
é correto afi rmar que 

(A) o crescimento da população amplia a possib i-
l idade de regeneração dos recursos.  

(B) em alguns países já há a reprodução voltada 
apenas a reposição. 

(C) o desenvolvimento sustentável e desenvolv i-
mento sem crescimento são a mesma coisa.  

(D) o desenvolvimento sustentável tem mais de 
150 anos e foi recentemente vestido de nova 
roupagem. 

02. Considere a frase do 2º período:  

―Nos países do centro, tanto a produção quanto a 
reprodução já deveriam estar voltadas apenas à 
reposição‖.  

Assinale a alternativa em que essa frase está r e-
escrita de acordo com a norma-padrão e sem alte-
ração do sentido do texto.  

(A) Nos países do centro, tanto a produção como 
a reprodução já deveriam estar voltadas ape-
nas à reposição.  

(B) Nos países do centro, a produção ou a re-
produção já deveria estar voltada apenas à 
reposição. 

(C) Nos países do centro, nem a produção nem a 
reprodução já deveriam estar voltadas ape-
nas à reposição.  

(D) Nos países do centro, ora a produção ora a 
reprodução já deveria estar voltada apenas à 
reposição. 

03. Assinale a alternativa em que o trecho reescrito 
apresenta o emprego correto do sinal indicativo 
de crase.  

(A) O crescimento da população e da produção 
não move à humanidade a ultrapassar a ca-
pacidade de regeneração dos recursos e de 
absorção dos dejetos.  

(B) O crescimento físico deveria parar à cont i-
nuidade exclusiva de alterações qualitativas.  

(C) A ideia de desenvolvimento sustentável equ i-
para-se à ideia de desenvolvimento sem 
crescimento. 

(D) Já deveria haver iniciado a reprodução dire-
cionada à reembolso.  

Instrução: Leia o texto para responder às questões de 
números 04 a 06.  

A resil iência do planeta permitiu que fosse poss í-
vel poluir e degradar ecossistemas de maneira sist e-
mática, sem que se percebesse com clareza o que 
estava ocorrendo. Mas a terra não funciona no me s-
mo ritmo dos modelos criados pelo homem. As m u-
danças não operam de modo l inear, e nem todo efeito 
possui uma causa única e reconhecível. Daí a impo r-
tância fundamental da biodiversidade. Quanto mais 
biodiverso e complexo for um ecossistema, mais de n-
sa é a teia de relações e serviços que uma espécie 
presta à outra.  

Em colapso, Jared Diamond enfatiza a central i-
dade da ecologia na sobrevivência dos povos. ―A uma 
taxa acelerada, estamos destruindo hábitats ou trans-
formando-os em hábitats feitos para o homem, como 
cidades e vilas, fazendas e pastagens, estradas e 
campos de golfe. Os hábitats cujas perdas provocam 
mais discussão são as florestas, pântanos, recifes de 
corais e fundos de oceanos. A eliminação é tão pre-
judicial para os seres humanos quanto a retirada ao 
acaso de muitos dos pequenos rebites de um avião‖.  

(Klabin, Is rael .  A urgência do presente: biograf ia  da c rise a m-
biental .  Rio de Janeiro:  Elsevier ,  2011 ) 

04. Sobre o conteúdo do texto, é correto afirmar que  

(A) trata da diversidade e riqueza inesgotável de 
nosso planeta.  

(B) discorre sobre os modelos de moradias cri a-
das pelo homem. 

(C) alerta para a importância da biodiversidade 
para a manutenção do planeta.  

(D) contempla uma comparação entre os háb itats 
do homem e os naturais.  

05. Considerando a opinião de Jared Diamond repro-
duzidas no texto, assinale a alternativa em que o 
elemento de coesão em destaque evidencia uma 
comparação feita por Jared.  
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(A) ―... hábitats feitos para o homem, como cida-
des e vilas, fazendas e pastagens, estradas 
e campos de golfe‖.  

(B) ―A uma taxa acelerada, estamos destruindo 
hábitats ou transformando-os...‖.  

(C) ―Os hábitats cujas perdas provocam mais  
discussão são as florestas, pântanos, recifes 
de corais e fundos de oceanos‖.  

(D) ―A eliminação é tão prejudicial para os seres 
humanos quanto  a retirada ao acaso de mui-
tos dos pequenos rebites de um avião‖.  

06. Observe o emprego do pronome relativo ―cujas‖  
no trecho do segundo parágrafo:  

―Os hábitats cujas perdas provocam mais discus-
são são as florestas, pântanos, recifes de corais e 
fundos de oceanos ‖.  

Esse pronome também está corretamente empre-
gado em: 

(A) As cidades cujas fui eram fantásticas.  
(B) Explico tantas vezes cujas sejam necessá-

rias. 
(C) É chegada a hora cujas todas devem se des-

tacar.  
(D) Estes são os l ivros cujas autoras são exce-

lentes. 

Instrução: Observe a tira a seguir e responda às 
questões 07 e 08.  

 

(QUINO . Mafalda 3.  São Paulo:  Mart ins Fontes,  1998)  

07. Analisando o penúltimo quadrinho, é correto afi r-
mar que a expressão ―no escuro‖ indica  

(A) Tempo. 
(B) Modo. 
(C) Lugar.  
(D) Instrumento.  

08. Acerca do emprego da vírgula, no segundo qua-
drinho, é correto afirmar que 

(A) nesse caso o uso é facultativo.  
(B) está separando um aposto explicativo.  
(C) separa um vocativo.  
(D) marca a elipse do verbo.  

09. A alternativa em que a preposição grifada  indica a 
relação de finalidade é:  

(A) Vou deixar para  a próxima semana. 
(B) Vá para  casa. 
(C) Nasci para  ser feliz.  
(D) Estou para  o doce assim como vocês para o 

salgado. 

10. Considere o texto:  

Ao meio-dia e ____ os candidatos já ______ te r-
minado a primeira parte da prova. No entanto, 
apenas alguns obtiveram êxito, esses ______ es-
tudando _____ meses. 

Os termos que preenchem, correta e respectiva-
mente, as lacunas do texto são:  

(A) meia – havia – vem – fazem. 
(B) meia – haviam – vêm – faz. 
(C) meio – havia – vem – fazem. 
(D) meio – haviam – vêm –faz. 

Instrução: Leia o texto de Jorge Amado para respon-
der às questões de números 11 a 15.  

Antes de existir qualquer casa, cavou-se o cemi-
tério ao sopé da colina, na margem esquerda do rio. 
As primeiras pedras serviram para marcar as covas 
rasas nas quais foram enterrados os cadáveres no 
fim da manhã, hora do meio-dia, quando finalmente o 
coronel Elias Daltro apareceu cavalgando à frente de 
alguns poucos capangas — quatro gatos pingados, os 
que haviam permanecido na fazenda — e se deu con-
ta da extensão do desastre. Não ficara um cabra se-
quer para contar a história.  

O coronel contemplou os corpos ensanguentados. 
Berilo morrera com o revólver na mão, não tivera 
ensejo de atirar: a bala arrancara -lhe o tampo da 
cabeça, o coronel desviou a vista. Compreendeu que 
aquela carnificina significava o fim, já não tinha me i-
os para prosseguir. Trancou a afl ição dentro do peito, 
não deu mostras, não deixou que os demais perc e-
bessem. Elevou a voz de comando, ditou ordens.  
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Apesar do temporal — chuva de açoite, nuvens 
negras, trovões espoucando na mata —, alguns uru-
bus, atraídos pelo sangue e pelas vísceras expostas, 
sobrevoaram os homens ocupados no transporte dos 
corpos e na abertura das covas.  

Depressa, antes que a fedentina aumente.  

(AMADO, Jorge. Tocaia Grande .  Rio de Janei ro: MEDIAfashion,  
2008)  

11. Segundo o texto,  

(A) assim que o cemitério foi construído, houve 
uma carnificina.  

(B) o coronel desviou o rosto por não suportar  
ver sangue. 

(C) mesmo com a intensa chuva os urubus so-
brevoavam os corpos.  

(D) Berilo que morreu com o revólver na mão 
ainda conseguiu atirar.  

12. Considerando-se o contexto, empregou-se em 
sentido figurado, o seguinte segmento:  

(A) ―O coronel contemplou os corpos ensanguen-
tados‖.  

(B) ―As primeiras pedras serviram para marcar as 
covas rasas‖.  

(C) ―Elevou a voz de comando, ditou ordens‖ ..  
(D) ―Apesar do temporal — chuva de açoite, nu-

vens negras, trovões espoucando na mata...‖.  

13. O sinal de travessão, no primeiro e quarto pará-
grafos, pode ser substi tuído por:  

(A) reticências. 
(B) vírgulas. 
(C) ponto e vírgula. 
(D) ponto final.  

14. Com base na oração –  Berilo morrera com o re-
vólver na mão, não tivera ensejo de atirar:  a bala 
arrancara-lhe o tampo da cabeça, o coronel des-
viou a vista. – analise as afirmações.  

I. O verbo morrer está conjugado no pretérito impe r-
feito do modo indicativo.  

II. O verbo atirar está no infin itivo e sua forma no 
gerúndio é atirando.  

III. Assim como o verbo morrer, o verbo ter pertence 
a segunda conjugação.  

Está correto o que se afi rma em 

(A) I, II e II I.  
(B) Apenas I e II .  
(C) Apenas II e I II.  
(D) Apenas III.  

15. Os termos ―apesar do‖ e ―e‖, destacados no te r-
ceiro parágrafo do texto, expressam, respectiva-
mente, sentido de 

(A) conclusão e adversidade.  
(B) adversidade e adição 
(C) explicação e adição.  
(D) adição e alternância.  

Matemática 

16. Uma dívida no valor de R$ 3.600,00 deverá ser 
paga em três partes distintas. Do total, 2/12 será 
pago à vista, enquanto que a segunda parcela se-
rá R$ 200,00 mais cara que a anterior. Deste mo-
do, o valor da última parcela será de  

(A) R$ 1.500,00. 
(B) R$ 2.000,00. 
(C) R$ 2.200,00. 
(D) R$ 2.400,00.  

17. Sessenta e nove balas serão distribuídas para 
três crianças com idades de 5, 7 e 11 anos. Sa-
bendo-se que esta divisão será proporcional a 
idade de cada uma delas, a soma do número de 
balas recebidas pela criança mais velha e a mais 
nova será equivalente a  

(A) 48. 
(B) 36. 
(C) 54. 
(D) 23. 

18. Em certa pesquisa, foi evidenciado que 8% das 
pessoas que fazem uso de bebida alcóolica, tam-
bém são fumantes. Dado que foram entrevistadas 
5.950 pessoas, das quais 5/17 consomem álcool,  
o número de pessoas que fazem uso de bebidas 
alcóolicas e fumam foi de  

(A) 476. 
(B) 140. 
(C) 336. 
(D) 220. 

19. Para uma festa com 300 convidados, foram adqui-
ridas 84 garrafas de champanhe de 1 l i tro. A ra-
zão da quantidade de champanhe, em mili l i tro, p a-
ra cada convidado será de 

(A) 0,28. 
(B) 28. 
(C) 280. 
(D) 2800. 

20. Após receber uma multa de 12% sobre o valor 
devido, um cliente de certa loja teve que pagar 
um total de R$ 487,20. Portanto, é correto afirmar 
que o valor devido inicialmente, sem a multa, era 
de 

(A) R$ 428,74.  
(B) R$ 435,00.  
(C) R$ 425,12.  
(D) R$ 438,90.  
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21. Em um recipiente de base quadrada completa-
mente cheio de água, foi imersa uma esfera metá-
l ica, conforme representado na figura a seguir. 
Considerando-se que, após a imersão, restaram 
apenas 834 ml de água neste recipiente, pode-se 
concluir que o volume ocupado pela  esfera equi-
vale, em cm3, a  

 

(A) 298. 
(B) 520. 
(C) 415. 
(D) 381. 

22. Uma das modalidades da Maratona de São Paulo 
tem um percurso equivalente a 42.195 metros. Um 
corredor que complete esse circuito em 2 horas e 
25 minutos manteve uma velocidade média (di s-
tância/tempo) de 

(A) 4,85 m/s.  
(B) 291 m/s. 
(C) 21 km/h. 
(D) 7,62 km/h. 

23. Determine o valor dos juros simples acumulado 
após 36 meses de apl icação para um capital de 
R$ 7.625,00 a 0,78% a.m.  

(A) R$ 3.115,40.  
(B) R$ 1.932,90.  
(C) R$ 2.141,10.  
(D) R$ 2.221.50.  

24. Geralmente, para cada cinco questões que Pedro 
responde em uma prova objetiva, ele erra duas. 
Logo, se Pedro errou 12 questões, o número total 
de perguntas respondidas por ele foi de  

(A) 18. 
(B) 30. 
(C) 34. 
(D) 36. 

25. Um escâner, trabalhando por uma hora ininterrup-
ta, consegue digitalizar 1.800 páginas, sem ima-
gem. Com o objetivo de dobrar a quantidade de 

páginas digitalizadas e reduzir o tempo para 1/3, 
será necessária a aquisição de mais 

(A) 4 escâneres. 
(B) 5 escâneres. 
(C) 6 escâneres. 
(D) 7 escâneres. 

26. Duas pessoas realizaram aplicações financeiras  
com juros simples diferentes. O investidor A apl i-
cou R$ 3.200,00 a 1% a.m. Já o investidor B, 
aplicou R$ 1.600,00 a 3% a.m. Analisando-se es-
sas informações, é correto afirmar que ambos 
possuíram o mesmo montante após  

(A) 100 meses. 
(B) 80 meses. 
(C) 120 meses. 
(D) 50 meses. 

27. Para reflorestar um espaço cuja área é um trapé-
zio de dimensões 100 m, 50 m e 60 m (conforme a 
figura a seguir), serão plantadas duas árvores pa-
ra cada 3 m2. Deste modo, a quantidade de mudas 
de árvores necessárias para o reflorestamento da 
área será de 

 

(A) 2.000. 
(B) 3.000. 
(C) 6.000. 
(D) 9.000. 

28. Dois veículos estão separados por uma distância 
de 1.200 metros. O primeiro veículo avança 2/3 
dessa distância em direção ao segundo e para. 
Em seguida, o segundo veículo também avança 
1/5 dessa distância em direção ao primeiro e pa-
ra. Nesta nova situação, na qual os veículos estão 
parados, a distância entre eles passa a ser de  

(A) 160. 
(B) 240. 
(C) 200. 
(D) 800. 

29. Em uma representação cartográfica, certa rua 
mede 13 cm. Sabendo-se que a razão das medi-
das cartográficas para as medidas reais é de 
1:120, é correto afirmar que esta rua mede rea l-
mente 

(A) 1.320 metros.  
(B) 1.430 metros.  
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(C) 2.180 metros.  
(D) 1.560 metros.  

30. Um consumidor comprou alguns itens em um su-
permercado próximo a residência dele e obteve o 
seguinte comprovante de pagamento:  

Leite em pó (1 kg)  R$ 30,00.  
Achocolatado (2 kg)  R$ 38,90 
Arroz (5 kg)  R$ 13,75 
Feijão (1 kg)  R$ 2,91 
Bandeja de iogurte (6 unidades)  R$ 3,28 
Farinha de tr igo (1 kg)  R$ 5,34 

TOTAL R$ 105,48 

Após a conferência do comprovante, este consu-
midor concluiu que 

(A) havia pagado aproximadamente 12% a mais 
do valor que realmente devia.  

(B) o leite em pó representava 20% do valor total 
da compra.  

(C) o achocolatado era 120% mais caro que a fa-
rinha de trigo.  

(D) o preço do quilo do feijão equival ia ao preço 
do quilo do arroz.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. De acordo com os princípios da farmacocinéticas, 
os fatores que interferem na absorção dos med i-
camentos são: 

(A) A biodisponibil idade dos fármacos pode ser 
alterada por outros fármacos tomadas con-
comitantemente.  

(B) O pH e o pKa de eletrólitos fracos regulados 
por substâncias de natureza ácida ou básica 
podem alterar a absorção, quando tomadas 
juntamente com antiácidos. 

(C) Os agentes que alteram o ritmo contráti l  do 
trato digestivo contribuem aumentando ou 
reduzindo absorção de substâncias.  

(D) Todas as alternativas estão corretas . 

32. Um medicamento sensível à Luz e que requerer 
manipulação na câmara escura é considerado : 

(A) Fotossensíveis. 
(B) Psicotrópicos. 
(C) Termolábeis.  
(D) Estáveis. 

33. O medicamento similar e o medicamento genérico 
muitas vezes podem ser confundidos por apresen-
tarem o mesmo conceito. O que diferencia am-
bos? 

(A) O medicamento genérico apresenta o nome 
do princípio ativo, enquanto  o similar possui 
nome comercial ou marca . 

(B) Não existe diferença são apenas formas de 
vender um mesmo medicamento.  

(C) O medicamento Genérico é mais barato que o 
medicamento similar.  

(D) Ambos foram patenteados.  

34. A via de administração enteral de um medicamen-
to pode ser realizada pelas formas:   

(A) Oral e intramuscular.  
(B) Oral e retal.  
(C) Retal e subcutâneo. 
(D) Oral e endovenoso.  

35. A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) 
assegura a manutenção das características físico -
químicas, integridade e qualidade dos medica-
mentos, germicidas, correlatos e outros materiais 
neles armazenados. Deste modo, fazem-se ne-
cessárias condições adequadas, como o(a)  

(A) O acesso deve ser otimizado, para que o me-
dicamento seja distribuído de forma eficiente 
e eficaz por todo o complexo hospitalar e a 
circulação otimizados, facil i tando o receb i-
mento e a distribuição dos produtos.  

(B) O local deve ser bem iluminado e arejado, 
permitindo a incidência de luz solar, sem 
umidade e controle de temperatura ambiente.  

(C) O armazenamento de medicamentos, produ-
tos inflamáveis e demais produtos devem es-
tar em um único ambiente, otimizando o es-
paço físico da CAF.  

(D) Não existem regras concernente ao local de 
armazenagem. 

36.  O nível de estoque atingido em uma CAF que 
indica o momento de se fazer uma nova compra 
denomina-se:  

(A) Estoque mínimo. 
(B) Estoque máximo. 
(C) Ponto de segurança.  
(D) Ponto de ressuprimento. 

37. O método capaz de destruir os organismos pato-
gênicos mediante a aplicação de agentes físicos, 
químicos e físico-químicos:  

(A) Desinfecção.  
(B) Esteri l ização.  
(C) Limpeza. 
(D) Contenção. 

38. O descarte de medicamentos e a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) de acordo 
com a normativa RCD 222/2018 dispõe sobre:  

(A) boas práticas farmacêuticas.  
(B) os requisitos de boas práticas de funciona-

mento para os serviços de saúde. 
(C) o tratamento e a disposição final dos resí-

duos dos serviços de saúde.  
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(D) o regulamento técnico para o gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde. 

39. São atribuições do cargo de________: exercer 
funções clínicas, administrativas e consultivas ser 
responsável pela preparação, distribuição, dis-
pensação e controle de medicamentos e produtos 
para a saúde entre outras descritas : 

(A) Enfermeiro.  
(B) Fisioterapeuta.  
(C) Administrador.  
(D) Farmacêutico.  

40. O agente antiácido mais popular é o omeprazol 
que atua na mucosa gástrica inibindo a bomba de 
próton. Este medicamento que é uti l izado no com-
bate do refluxo gastroesofágico e sintomas como 
azia e má digestão pode levar a: 

(A) aumento do pH. 
(B) diminuição dos esteroides. 
(C) aumento da Gastrina.  
(D) deficiência de Vitamina B12. 

41. A classe de receptores l igados à proteína G e que 
são alvos das catecolaminas são denominados:  

(A) Receptores nicotínicos.  
(B) Receptores Muscarínicos.  
(C) Receptores adrenérgicos.  
(D) Receptores colinérgicos.  

42. As instruções, ordens e rotinas de serviços emit i-
das pelo farmacêutico as técnicas básicas de 
atendimento emergencial às pessoas que sofrem 
algum tipo de acidente ou mal súbito em Farmá-
cias Comunitárias são praticadas?  

(A) Ética profissional.  
(B) Primeiros socorros.  
(C) Instrumentação.  
(D) Marcação de consultas.  

43. Os antimicrobianos são produtos capazes de des-
truir ou de impedir o desenvolvimento de micro r-
ganismo. Mediante este conceito , assinale a al-
ternativa correta . 

(A) Hidroclorotiazida.  
(B) Ibuprofeno.  
(C) Fluxetina. 
(D) Tiabendazol. 

44. As boas práticas de biossegurança estabelecem 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. Marque a alternat i-
va correta da norma regulamentadora que estabe-
lece as diretrizes para os profissionais  da saúde.  

(A) NR 31. 

(B) NR 32. 
(C) NR 33. 
(D) NR 34. 

45. Os antagonistas dos leucotrienos são eficazes no 
tratamento da asma induzida por antígenos, exe r-
cício, frio e aspirina. Eles reduzem:  

(A) a broncoconstrição e a produção de muco in-
duzidas pelos leucotrienos. 

(B) a trombose nos capilares pulmonares induz i-
da pelos leucotrienos. 

(C) a hipertrofia do músculo l iso induzida pelos 
leucotrienos. 

(D) a vasoconstrição e a hipóxia induzidas pelos 
leucotrienos. 

46. Na Farmacotécnica, o profissional é capacitado 
nas diversas formas farmacêuticas e suas aplica-
ções. Assinale alternativa de preparações paren-
terais. 

(A) Pastas, cremes, géis, pomadas.  
(B) Cápsulas de hidrogel.   
(C) Implantes. 
(D) Emulsões e comprimidos.  

47. Agentes farmacológicos destinados a interromper 
a produção de mediadores químicos envolvidos na 
cascata inflamatória foram e continuam sendo de-
senvolvidos. Qual anti-inflamatório é uti l izado no 
tratamento da Lombalgia? 

(A) diclofenaco. 
(B) aspirina. 
(C) ibuprofeno.  
(D) paracetamol.  

48. A Política Nacional de Medicamentos foi aprovada 
em outubro de 1998, tornando-se o instrumento 
norteador de todas as ações no campo da política 
de medicamentos no Brasil definiu diretrizes bás i-
cas do Sistema Único de Saúde. Qual dos i tens 
descritos a seguir faz parte das diretrizes?  

(A) Relação Nacional de Medicamentos Essenc i-
ais (Rename). 

(B) Centralização de medicamentos. 
(C) Economia com medicamentos.   
(D) Uso de Medicamentos modernos.  

49. Os medicamentos que podem ser entregues para 
o paciente e fracionado na farmácia da UPA sem 
alterar a segurança para o mesmo seria:  

(A) Pomadas. 
(B) Colírios.  
(C) Vacinas. 
(D) cápsulas, comprimidos e drágeas.  

50. A infecção pela H. pylori constitui a causa mais 
comum de doença ulcerosa péptica não associada 
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ao uso de anti-inflamatórios. Qual afirmação é 
correta no que concerne à infecção pela H. pylori 
e à doença ulcerosa péptica? 

(A) H. pylori produz e secreta urease, lipase 

e proteases que causam lesão .  
(B) H. pylori torna o pH estomago básico.  
(C) H. pylori  não interfere na função do estoma-

go. 
(D) H pylori causa lesões por ação mecânica . 

 



 

 

 


