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ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA 

MANUAL DO CANDIDATO – EDITAL001/2017 

1º ADITIVO 

 

 
O MUNICÍPIO DE ALIANÇA, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público 

interno, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Xisto Lourenço de Freitas Neto, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o 1º ADITIVO ao EDITAL 001/20017 DO CONCURSO 

PÚBLICO que passam a integrar o presente EDITAL, conforme segue: 

Artigo 1º - Fica revogado do Edital 001/2017 no CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES o item 

14. 

Para os candidatos aprovados que conseguiram isenção como Pessoa Desempregada e forem 

nomeados e empossados no cargo público, estes deverão preencher Autorização para a 

Prefeitura Municipal de Aliança descontar dos dois primeiros vencimentos o valor de que fora 

isentado na taxa de inscrição, em duas parcelas mensais e consecutivas.  

Artigo 2º - Fica alterado do Edital 001/2017 no CAPÍTULO III – O CONTEÚDO DA PROVA 

DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS para o cargo de BIOQUÍMICO: 

Onde se lê: 

Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de medicamentos, aquisição, produção, padronização, controle de estoque 

e conservação de medicamentos. Armazenamento: boas práticas de armazenamento de medicamentos, distribuição de 

medicamentos e controle de consumo. Logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e 

estoque máximo, informação sobre medicamentos, comissões hospitalares, informática aplicada à farmácia. Controle 

de infecção hospitalar e farmacovigilância. Fiscalização sanitária na área de medicamentos e estabelecimentos. 

Farmacotécnica: definição e objetivos da farmacotécnica. Conceitos básicos em farmacologia. Farmacologia: 

Classificação das drogas. Classificação das formas farmacêuticas. Vias de administração de drogas. Absorção. 

Distribuição. Biodisponibilidade. Biotransformação. Eliminação. Mecanismo de ação de drogas. Interação 

medicamentosa. Relação dose efeito. Sinergismo. Agonistas. Antagonistas. Bloqueadores neuromusculares. 

Anestésicos gerais. Anestésicos locais. Anticonvulsivantes. Ansiolíticos. Antidepressivos. Antipsicóticos. 

Antitérmicos. Analgésicos. Antiinflamatórios esferoidais e não esferoidais. Cardiotônicos. Antiarrítmicos. 

Antiangínicos. Anti-hipertensivos. Vasodilatadores. Diuréticos. Broncoconstrictores. Broncodilatadores. Antialérgicos. 

Antibióticos. Antifúngicos. Antivirais. Antiparasitários. Antissépticos. Farmacotécnica: Formas farmacêuticas para 

uso parenteral. Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão 

mecânica. Farmácia Hospitalar: Estrutura organizacional. Estrutura administrativa. Conceito. Objetivos. Aquisição de 

medicamento e correlatos. Análise de medicamentos e correlatos. Controle de estoques de medicamentos e correlatos. 

Manipulação de formas magistrais e oficinas. Planejamento de estoque. Controle de estoque. Medicamentos 

controlados. Controle de infecção hospitalar. Suporte nutricional parenteral. Legislação farmacêutica: Código de ética 

farmacêutica 

Leia-se: 

Farmacologia básica e geral. Farmacocinética. Farmacodinâmica. Vias de administração dos fármacos. Interação 

medicamentosa. Curva dose-resposta. Controle de qualidade e biossegurança no laboratório de análises clínicas. 

Coprocultura: Conceitos básicos e gerais. Etiologia, fisiopatologia e farmacologia das alterações das fezes. 

Macroscopia. Microscopia. Parasitologia das fezes. Escarro: Conceitos básicos e gerais. Etiologia, fisiopatologia e 

farmacologia das alterações no escarro. Espermograma: Conceitos básicos e gerais. Etiologia, fisiopatologia e 

farmacologia das alterações no ejaculado. Hematologia: Conceitos básicos e gerais. Etiologia, fisiopatologia e 

farmacologia das alterações hematológicas. Desequilíbrios ácido-base e hidroeletrolítico. Eletrólitos. Glicose. Uréia. 

Creatinina, Ácido úrico. Amônia. Proteínas. Lipídeos. Corpos cetônicos. Bilirrubinas. Cálcio. Fósforo. Potássio. Sódio. 

Leucograma. Leucócitos. Interpretação de alterações leucocitárias. Fosfatase ácida e alcalina. Lipases. Aldolase. 
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Lactato-desidrogenase. Transaminases. Creatinofosfo-quinase. Gama-glutamiltranspeptidase. Hemograma. Hemácias. 

Interpretação de alterações no hemograma. Hemoglobina. Hemoglobina glicada. Hematócrito. Índices hematimétricos. 

Ferro. Ferritina. Transferrina. Mielograma. Hemostasia. Fatores vasculares e plaquetários. Coagulação e seus fatores. 

Formação do coágulo. Líquido cefalorraquidiano: Conceitos básicos e gerais. Etiologia, fisiopatologia e farmacologia 

das alterações liquóricas. Líquido pleural: Conceitos básicos e gerais. Etiologia, fisiopatologia e farmacologia das 

alterações no líquido pleural. Microbiologia: Conceitos básicos e gerais. Fisiopatologia e farmacologia das infecções 

microbianas. Bacteriologia. Imunobiologia. Imuno-hematologia. Provas sorológicas nas doenças reumáticas. Urinálise: 

Conceitos básicos e gerais. Etiologia, fisiopatologia e farmacologia das alterações da urina. Colheita. Características 

gerais. Elementos anormais. Microscopia do sedimento. Sedimentoscopia. Avaliação bacteriológica. Dosagem de 

hormônios adrenocorticais e seus derivados. Provas funcionais: Tireóide. Córtex supra-renal. Sistema endócrino. 

Sistema imunitário. Função hepática. Marcadores sorológicos das hepatites. Função renal. Função pulmonar. Doenças 

metabólicas. 

Artigo 3º - Ficam inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2017.  

 

 

Aliança PE, 07 de dezembro de 2017.  

  

 

Xisto Lourenço de Freitas Neto  

Prefeito Municipal 


