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INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 15, é constituído de 50 (cinquenta) questões objetivas,
cada uma com quatro alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 20 – Informática
21 a 30 – Conhecimentos Diversos
31 a 50 – Conhecimentos Específicos
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o
substitua.
3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não
porosa para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição
do Cartão de Respostas por erro do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da
alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C

D
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não
houver marcação.
3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTAS e a coleta de impressão digital de candidatos.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o
Cartão de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente quando estiver faltando trinta
minutos para o término da prova.
9. Na página 15 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para
posterior conferência com o gabarito somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo, para responder às questões de 01 a 07.

A TV e a sua opinião
Em 2011, 59,4 milhões de domicílios brasileiros tinham televisão, o que equivale a 96,6% do total. De
longe, a televisão é o meio de comunicação mais difundido e utilizado.
[...]
A televisão é o meio de comunicação pelo qual se informa o maior número de pessoas. E muitos só se
informam pela televisão. Não leem jornais, revistas. Sua opinião, portanto, é formada com base nessas
informações. Sempre por trás de uma mensagem há alguém que a envia, e devemos nos perguntar por que esse
alguém nos envia essa mensagem e por que neste momento. A sincronia, por exemplo, entre a ampla
divulgação do julgamento do mensalão com as últimas eleições é uma dessas questões.
[...]
A televisão reduz os cidadãos à dimensão de meros consumidores. Não há análise de contexto, os fatos
não se inscrevem em lógicas mais amplas. Quando há programas de debates, estes são em altas horas, não são
para as massas. E mesmo assim os debatedores, em sua ampla maioria, se alinham com os interesses das
emissoras. Seus noticiários destacam o crime e a violência, disseminando o medo na população e fazendo que
esta aceite um mundo de arbitrariedades no qual, por exemplo, a polícia executa sumariamente “suspeitos”,
consagrando a pena de morte na prática, sem qualquer julgamento, o que identifica o Estado não só como
cúmplice dos crimes, quando não como os próprios agentes da violação de direitos, mas também como
legitimador desse discurso televisivo. Se esses comportamentos se apresentam como a única solução, se temos
visões parciais, distorcidas, dos fatos, provavelmente teremos opiniões equivocadas sobre eles.
(Silvio Caccio Bava, Le Monde Diplomatique Brasil, março de 2013.)

Questão 01
Nesse texto dissertativo argumentativo, o autor defende a tese de que
A] a televisão deixa todos os telespectadores alienados.
B] a televisão manipula a opinião de boa parte da população.
C] a maioria das pessoas somente se informa por meio da televisão.
D] a televisão dissemina o medo e a violência.

Questão 02
Analise as afirmativas abaixo referentes às ideias defendidas pelo autor.
I - A televisão impede que os telespectadores tenham acesso à leitura de jornais e revistas.
II - Os noticiários televisivos banalizam a violência, fazendo com que as pessoas se tornem submissas ao
medo.
III - Atrocidades cometidas pela polícia legitimam o Estado como agente da violência.
IV - A alienação promovida pela televisão inviabiliza a formação do pensamento crítico.
Estão corretas as afirmativas
A] I e II, apenas.
B] I e III, apenas.
C] II e IV, apenas.
D] III e IV, apenas.
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Questão 03
A propósito do título do texto, é INCORRETO afirmar:
A] O pronome possessivo, precedido de artigo definido, cria efeito de ambiguidade.
B] A ideia conclusiva apresentada no segundo parágrafo recupera a ambiguidade sugerida no título,
esclarecendo-a.
C] O título antecipa a tese defendida pelo autor.
D] Possibilita uma interpretação única, já que o pronome sua estabelece entre opinião e televisão relação de
posse.
Questão 04
Sobre o terceiro parágrafo, analise as afirmativas.
I - O autor emite juízo de valor ao criticar as arbitrariedades promovidas pela polícia.
II - Tendo em vista as relações de sentido constituídas no texto, o primeiro período apresenta a consequência
cujas causas são apresentadas nos três períodos subsequentes.
III - As aspas empregadas como recurso persuasivo destacam a ação da polícia como verdade absoluta.
IV - O uso do gerúndio, no penúltimo período, sugere ação comumente praticada pela polícia.
V - No segundo período, o advérbio quando remete à ideia de que os debates na televisão são remotos.
Está correto o que se afirma em
A] II, IV e V, apenas.
B] I, II e IV, apenas.
C] I, II e III, apenas.
D] III, IV e V, apenas.
Questão 05
Sobre os elementos responsáveis por estabelecer a coesão entre as partes do texto, marque V para afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

) No primeiro período do segundo parágrafo, o substantivo televisão é retomado pelo pronome relativo
qual.
) A expressão o que, primeiro parágrafo, refere-se a 59,4 milhões de domicílios brasileiros.
) A expressão dessas questões, último período do segundo parágrafo, faz referência às análises
apresentadas nesse mesmo parágrafo, sintetizando-as.
) No último período do terceiro parágrafo, a expressão esses comportamentos recupera o que se afirma
somente a respeito da polícia no período anterior.
) Em Não leem jornais, revistas., a coesão se estabelece pela supressão de termo anteriormente citado.

Assinale a sequência correta.
A] V, V, F, F, V
B] F, F, V, V, F
C] F, V, V, F, V
D] F, F, V, F, V
Questão 06
A fim de assegurar uma argumentação consistente, deve-se evitar generalização. Assinale o trecho em que o
autor recorre a uma estratégia a fim de fugir da generalização.
A] De longe, a televisão é o meio de comunicação mais difundido e utilizado.
B] ...os fatos não se inscrevem em lógicas mais amplas.
C] ...a polícia executa sumariamente “suspeitos”, consagrando a pena de morte na prática...
D] E mesmo assim os debatedores, em sua ampla maioria, se alinham com os interesses das emissoras.
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Questão 07
Os advérbios ou locuções adverbiais são recursos da linguagem utilizados para indicar circunstâncias referentes
às ações verbais. Na coluna da esquerda, são apresentados advérbios destacados em passagens do texto e na da
direita, as circunstâncias sugeridas por esses recursos linguísticos. Numere a coluna da direita de acordo com a
da esquerda.
1234-

Sempre por trás de uma mensagem
a polícia executa sumariamente “suspeitos”
provavelmente teremos opiniões equivocadas
a televisão é o meio de comunicação mais difundido e utilizado

(
(
(
(

)
)
)
)

Intensidade
Dúvida
Tempo
Modo

Assinale a sequência correta.
A] 1, 2, 4, 3
B] 4, 3, 1, 2
C] 4, 2, 1, 3
D] 2, 1, 3, 4
INSTRUÇÃO: Leia a tira abaixo, para responder às questões 08 e 09.

(Disponível em http://www.google.com.br. Acesso em 22/03/2014.)

Questão 08
A respeito da linguagem empregada e o efeito pretendido pelo autor, assinale a afirmativa INCORRETA.
A] No último quadrinho, o autor usa a expressão tigela de tapioca morna no sentido denotativo, para criticar a
posição de inferioridade a que Calvin se submete diante da televisão.
B] No primeiro quadrinho, com o emprego dos verbos elevar, reduzir e aniquilar, o autor sugere efeito de
degradação provocado pela televisão.
C] No segundo quadrinho, por meio da linguagem verbal e não verbal, o autor ironiza o efeito das
propagandas televisivas sobre o telespectador.
D] No primeiro quadrinho, o uso de substantivos abstratos sugere que os efeitos da televisão sobre as pessoas
não são visivelmente perceptíveis.
Questão 09
Assinale a frase em que a vírgula é usada com a mesma função que é empregada em Oh, Poderoso da Mídia de
Massa, primeiro quadrinho.
A] Lembre-se, caro amigo, de que a sua aprovação será muito comemorada por nós.
B] Cuiabá, capital de Mato Grosso, é habitada por pessoas de diferentes estados.
C] As meninas, bem humoradas, chegaram cedo.
D] Ele pegou o livro, começou a folheá-lo, porém não o leu.
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Questão 10
Considere os parágrafos retirados da crônica Rotular para descartar, de Lya Luft. Como eles estão
desordenados, numere-os na sequência de modo a constituir uma unidade de sentido.
(
(

(
(

) Atacamos antes que nos ataquem, como se outro fosse uma ameaça, não possibilidade de encontro, de
desencontro e até de alegria.
) Não vemos gente ao nosso redor, vemos etiquetas. Difícil, assim, sentir-se acompanhado; difícil, desse
modo, amar e ser estimado. Vivemos como ilhotas sem viagens nem pontes, olhar rápido e superficial, o
julgamento à mão como um lenço de papel.
) Não precisávamos ser anjos, mas um pouco mais humanos, isso sim.
) Todos sozinhos, isolados em nossas gavetas conceituais nada positivas. Não admira que a gente sinta
medo; solidão; raiva mesmo que imprecisa, nem sabemos do quê ou de quem; susto; desespero; pressa
em criticar para não ser criticado.

Assinale a sequência correta.
A] 4, 1, 2, 3
B] 3, 1, 4, 2
C] 4, 2, 3, 1
D] 1, 3, 2, 4

INFORMÁTICA
Questão 11
Códigos maliciosos (malware) são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e
atividades maliciosas em um computador. Assinale a alternativa que apresenta somente tipos de malware.
A] Vírus, Worm, Bot e Firewall.
B] Cookies, Spyware, Vírus e Log.
C] Spyware, Cavalo de Troia, Vírus e Worm.
D] Firewall, Bot, Cavalo de Troia e Log.
Questão 12
No site www.google.com.br, pode-se realizar uma pesquisa a respeito do termo jaguar, excluindo-se dos
resultados os websites que contenham a palavra carro, digitando-se na barra de pesquisa (da esquerda para a
direita)
A] “jaguar carro”
B] jaguar +carro
C] jaguar sem carro
D] jaguar -carro
Questão 13
Um pendrive é um meio de armazenamento de dados que utiliza a tecnologia de memória
A] óptica.
B] flash.
C] magnética.
D] ferro-magnética.
Questão 14
Em uma impressora laser, o dispositivo que se encarrega de fixar o pó do toner no papel é o
A] espelho.
B] fusor.
C] laser.
D] raspador.
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Questão 15
No LibreOffice Writer 4.0.4, ao clicar-se no botão
, quando se está editando um texto,
A] exporta-se o arquivo editado diretamente como pdf.
B] faz-se uma verificação da ortografia no arquivo editado.
C] visualiza-se toda a página do arquivo editado no formato de impressão.
D] apresentam-se os caracteres não imprimíveis do arquivo editado.
Questão 16
Considere a planilha do LibreOffice Calc 4.0.4 apresentada abaixo.

A célula D1foi preenchida com a função =CONCATENAR(A1;B1)
Qual valor será apresentado na célula D1 após a inclusão da função?
A] 430
B] 2343
C] 1043
D] 53
Questão 17
Sobre e-mail, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Um endereço de correio eletrônico sempre é constituído por um caractere @.
) Quando se coloca um endereço de e-mail no campo Cco, todos os destinatários da mensagem saberão
que uma cópia foi enviada para esse endereço.
) No campo Assunto (Subject), digita-se o tema da mensagem e não é possível enviar o e-mail deixando
esse campo em branco.
) Todos os endereços de e-mail que estiverem no campo Cc receberão uma cópia da mensagem.

Assinale sequência correta.
A] F, V, V, F
B] F, V, F, V
C] V, F, V, F
D] V, F, F, V
Questão 18
Sobre Pastas no Windows 7, analise as afirmativas.
III III IV -

Uma pasta é um local em que é possível armazenar arquivos e outras pastas.
Ao se excluir por engano uma pasta de um pendrive, ela será encontrada na Lixeira do disco rígido.
Após a criação e definição de um nome para a pasta, não mais é possível alterar esse nome.
O limite máximo de armazenamento definido para uma pasta criada pelo usuário é 10 GB.

Está correto o que se afirma em
A] II e III, apenas.
B] I, II e IV, apenas.
C] I, apenas.
D] III e IV, apenas.
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Questão 19
A figura abaixo apresenta um documento do Microsoft Word 2007 (idioma Português) em sua configuração
padrão de instalação, com um parágrafo selecionado.

Sobre a figura, analise as afirmativas.
I - O parágrafo selecionado possui 125 palavras, sendo que o documento inteiro possui um total de 1.100
palavras.
II - O espaçamento entre linhas utilizado no parágrafo selecionado é simples.
III - O nível de zoom utilizado na visualização do documento é 100%.
IV - A fonte utilizada no parágrafo selecionado é Times New Roman, tamanho 12 e o alinhamento é
justificado.
Estão corretas as afirmativas
A] I, II e III, apenas.
B] II e IV, apenas.
C] I, III e IV, apenas.
D] I e IV, apenas.
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Questão 20
A figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2007 (idioma Português) em sua configuração
padrão de instalação.

Ao selecionar a célula C1 para copiar a fórmula e arrastar para colar nas células C2, C3 e C4, utilizando a alça
de preenchimento, conforme ilustra a figura, quais valores serão escritos nessas células, respectivamente?
A] 3, 6, 1
B] 5, 9, 2
C] 6, 7, 5
D] 4, 4, 4

CONHECIMENTOS DIVERSOS
Questão 21
Qual a técnica de resolução de conflito que procura suprimir o conflito ou evadir-se dele?
A] Suavização
B] Concessão
C] Comunicação
D] Não enfrentamento
Questão 22
Na organização, uma pessoa que é oficialmente investida de autoridade e poder organizacional, e geralmente
recebe o título de gerente, diretor ou supervisor, denomina-se líder
A] formal.
B] informal.
C] visionário.
D] facilitador.
Questão 23
Os debates formais, em congressos, entre duas pessoas ou grupos caracterizam-se como comunicação
A] escrita.
B] não verbal.
C] oral.
D] organizacional.
Questão 24
Equipe formada por funcionários do mesmo nível hierárquico, mas de diferentes setores da empresa que se
junta para cumprir uma tarefa é denominada
A] autogerenciada.
B] estrutural.
C] virtual.
D] multifuncional.
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Questão 25
Sobre formas de provimento de cargo público estabelecidas na Lei N.º 8.112/1990, considere:
III III IV V-

Nomeação
Promoção
Transferência
Reintegração
Recondução

São formas de provimento de cargo público estabelecidas na referida lei:
A] I, II e III, apenas.
B] I, II, IV e V, apenas.
C] III, IV e V, apenas.
D] I, II, III, IV e V.

Questão 26
Com fulcro na Lei N.º 8.112/1990, a vacância do cargo público NÃO decorrerá de
A] Ascensão.
B] Exoneração.
C] Demissão.
D] Aposentadoria.

Questão 27
A respeito do Regime Disciplinar do servidor público, disposto na Lei N.º 8.112/1990, numere a coluna da
direita de acordo com a da esquerda.
1. Deveres

(

2. Proibições

(
(
(

) Promover manifestação de apreço ou desapreço no
recinto da repartição.
) Observar as normas legais e regulamentares.
) Recusar fé a documentos públicos.
) Cumprir
ordens
superiores,
exceto
quando
manifestadamente ilegais.

Assinale a sequência correta.
A] 2, 1, 2, 1
B] 2, 2, 1, 1
C] 1, 2, 1, 2
D] 1, 1, 2, 2

Questão 28
Segundo a Lei N.º 8.112/1990, inferior a quantos dias, dentro de 1 (um) ano, poderá ser dispensada de perícia
oficial, na forma definida em regulamento, a licença para tratamento de saúde ?
A] 20 dias.
B] 15 dias.
C] 45 dias.
D] 30 dias.
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Questão 29
De acordo com o que estabelece a Lei N.º 9.394/1996, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
(

(
(

) Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser
reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na
mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.
) As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na
hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.
) As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas
de seus cursos somente a alunos regulares de cursos afins.

Assinale a sequência correta.
A] V, F, V
B] F, V, F
C] V, V, F
D] F, F, V
Questão 30
Em relação às vedações ao servidor público estabelecidas no Decreto N.º 1.171/1994, marque V para as
verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam.
) Utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do
seu mister.
) Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
) Desviar servidor público para atendimento a interesse particular.

Assinale a sequência correta
A] V, V, V, F
B] F, F, F, V
C] F, V, F, F
D] V, F, V, V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31
Em relação ao regulamento técnico para os requisitos exigidos para terapia de nutrição parenteral, marque V
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) A nutrição parenteral não deve ser manipulada de acordo com a prescrição médica.
) É necessário que as pessoas autorizadas estejam devidamente paramentadas para entrar nas áreas de
manipulação.
) As pessoas envolvidas devem conhecer os princípios das Boas Práticas de Preparação de Nutrição
Parenteral.
) Visitantes e pessoas não treinadas não devem ter acesso às áreas de manipulação.

Assinale a sequência correta.
A] F, V, V, V
B] V, F, F, V
C] F, V, V, F
D] F, F, V, V
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Questão 32
O sistema de informatização empregado na distribuição de medicamentos na farmácia hospitalar é muito útil e
permite benefícios. Sobre esse sistema de distribuição, assinale a afirmativa INCORRETA.
A] Reduz mão de obra especializada.
B] Não permite a fixação de estoque para um período de consumo.
C] Permite a obtenção de dados reais e disponíveis de consumo de cada produto.
D] Sinaliza a reposição dos estoques dos materiais de forma automática.
Questão 33
Tem-se anticoagulante frasco de 5 mL com 5000 U/mL. Infundindo 4 mL, ter-se-ia o equivalente a:
A] 4.000 U/mL
B] 2.500 U/mL
C] 8.000 U/mL
D] 4.500 U/mL
Questão 34
Em relação à regulamentação das embalagens de medicamentos, de acordo com a Portaria SVS/MS
N.º 344/1998, analise as afirmativas.
I - É vedado às drogarias o fracionamento da embalagem original de medicamentos.
II - Os medicamentos deverão ser comercializados em embalagens originais e de fácil identificação.
III - Os rótulos de embalagens de medicamentos à base de substâncias constantes das listas “A1” e “A2”
(entorpecentes) e “A3” (psicotrópicos) deverão ter uma faixa horizontal de cor vermelha abrangendo
todos os lados.
IV - Para medicamentos constantes da lista “C5” (anabolizantes), os rótulos das embalagens deverão ter uma
faixa de cor vermelha e constar obrigatoriamente em destaque e em letras de corpo maior do que o texto a
expressão “venda sob prescrição médica”.
Estão corretas as afirmativas
A] I, II e III, apenas.
B] II e IV, apenas.
C] I, II e IV, apenas.
D] III e IV, apenas.
Questão 35
Os medicamentos geralmente encontram-se nas formas farmacêuticas sólidas, líquidas ou gasosas. Em relação
às sólidas, pode-se ter as seguintes: comprimidos, cápsulas, drágeas, pós, óvulos, supositórios e pílulas. O
conceito “formas farmacêuticas cilíndricas ou lenticulares, que resultam da compressão de um pó cristalino ou
de um granulado” é aplicado a
A] Cápsulas.
B] Drágeas.
C] Supositórios.
D] Comprimidos.
Questão 36
Quantos mililitros de soro glicosado são utilizados para administrar 50 g de glicose, considerando soro a 10%?
A] 50 mL
B] 500 mL
C] 250 mL
D] 100 mL
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Questão 37
Considerando as normas de armazenamento de medicamentos e produtos para a saúde, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Os materiais de limpeza e germicidas devem ser armazenados separadamente.
( ) Para os medicamentos que exigem condições especiais de temperatura, os registros que comprovem o
atendimento a essas exigências podem ser opcionais.
( ) Os materiais devem ser estocados em locais devidamente identificados.
( ) A separação dos lotes e rotação do estoque devem obedecer à regra: primeiro que entra, último que sai.
Assinale a sequência correta.
A] V, F, F, V
B] F, V, F, V
C] V, F, V, F
D] F, V, V, F
Questão 38
Para a realização das atividades do profissional Técnico em Farmácia na central de quimioterapia, devem ser
utilizadas luvas tipo cirúrgica como equipamento de proteção individual (EPI). Assinale a alternativa que
apresenta o tipo específico de luvas que devem ser utilizadas para essas atividades.
A] Luvas (tipo cirúrgica) de látex, punho médio, com talco e estéreis.
B] Luvas (tipo cirúrgica) de látex, punho curto, sem talco e estéreis.
C] Luvas (tipo cirúrgica), punho médio, sem talco e estéreis.
D] Luvas (tipo cirúrgica) de látex, punho longo, sem talco e estéreis.
Questão 39
As preparações pastosas classificam-se em cremes, óleos e pomadas. Em relação às pomadas, marque a
afirmativa INCORRETA.
A] Conservam a umidade pelo fato de aumentar a absorção do fármaco.
B] São o veículo menos eficaz para a absorção de fármacos pela pele.
C] Constituem preparações semissólidas em uma base gorda como a lanolina ou a vaselina.
D] São completa ou moderadamente absorvidas pela pele.
Questão 40
A respeito das características associadas às substâncias a serem administradas via endovenosa, marque V para
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Não conter pirogênio.
( ) Coagular as albuminas.
( ) Não produzir embolia ou trombose.
( ) Não ser hemolítica.
Assinale a sequência correta.
A] V, V, F, F
B] F, V, V, F
C] V, F, V, V
D] F, F, F, V
Questão 41
A nutrição parenteral é recomendada quando
A] o trato gastrintestinal está impossibilitado de cumprir suas funções.
B] houver necessidade de complementação nutritiva.
C] houver perda de sódio, potássio e magnésio por fontes não renais.
D] a alimentação oral também for possível.
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Questão 42
Criança de baixo peso com infecção urinária recebe uma prescrição médica de antibiótico Bactrim na
concentração 100 + 20 mg/5mL. O frasco que a farmácia dispõe é de 400 + 80 mg/5mL. Quantos mL deverão
ser administrados ao paciente?
A] 2,5 mL
B] 0,25 mL
C] 1,00 mL
D] 1,25 mL
Questão 43
O planejamento de compras de uma farmácia hospitalar requer estudo das necessidades do hospital de acordo
com o perfil epidemiológico e enfermidades prevalentes. O controle de estoque define o próximo passo de
quando desencadear o processo da compra. Para isso, NÃO é recomendado:
A] Estabelecer controles de segurança.
B] Atender todas as prescrições médicas.
C] Estudar a demanda.
D] Avaliar as variações sazonais.
Questão 44
Em relação à dispensação e controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como
antimicrobianas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A receita deve ser prescrita em receituário simples em duas vias, contendo nome completo, idade e sexo
do paciente.
( ) A dispensação do medicamento segue exatamente a prescrição médica, podendo, para tanto, utilizar-se
de apresentação comercial fracionável.
( ) No caso de prescrições que contenham mais de um medicamento antimicrobiano diferente, não é
permitida a dispensação de parte da receita, caso o paciente não queira adquirir todos os medicamentos
contidos na receita.
( ) É permitido aos enfermeiros prescrever medicamentos antimicrobianos no âmbito dos programas ou
rotinas aprovadas em instituições de saúde.
Assinale a sequência correta.
A] F, F, V, V
B] V, V, F, F
C] V, F, F, F
D] F, V, V, V
Questão 45
A capacidade do produto farmacêutico manter suas propriedades químicas, físicas, microbiológicas e
biofarmacêuticas dentro dos limites especificados durante todo o seu prazo de validade refere-se
A] ao controle de qualidade do medicamento.
B] à biotransformação do medicamento.
C] à estabilidade do medicamento.
D] à especificidade do medicamento.
Questão 46
É considerada desvantajosa a administração de um medicamento via oral quando
A] se autoadministra.
B] se atinge concentrações graduais.
C] se deseja efeitos imediatos.
D] for de fácil aceitação pelo paciente.
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Questão 47
A coluna da esquerda apresenta formas farmacêuticas líquidas e a da direita, a definição de cada uma. Numere a
coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Soluções

(

2 - Suspensões

(

3 - Emulsões

(

4 - Xaropes

(

) Soluções aquosas onde o açúcar em altas
concentrações é utilizado como corretivo.
) Substâncias oleosas, dispersas em meio aquoso,
apresentando separação de fases.
) Misturas homogêneas do soluto, que é base
farmacológica, com o solvente, que é o veículo.
) Misturas heterogêneas, sendo que o soluto se
deposita no fundo do recipiente, necessitando de
homogeinização no momento do uso.

Marque a sequência correta.
A] 4, 3, 1, 2
B] 3, 2, 4, 1
C] 2, 1, 3, 4
D] 1, 4, 2, 3

Questão 48
Sobre a farmácia hospitalar, assinale a afirmativa INCORRETA.
A] É o serviço que executa promoção, prevenção e recuperação da saúde individual ou coletiva, centrada nos
produtos farmacêuticos.
B] É definida como unidade hospitalar de assistência integrada funcional e hierarquicamente às atividades
hospitalares.
C] É o núcleo de apoio dos programas de saúde pública, articulada aos órgãos governamentais, produzindo,
distribuindo medicamentos e orientando pacientes.
D] É definida como unidade hospitalar de assistência, com obrigatoriedade de distribuir somente produtos
industrializados aos pacientes.

Questão 49
A respeito da notificação da receita regulamentada pela Portaria SVS/MS N.º 344/1998, analise as afirmativas.
I - Deverá ser preenchida de forma legível, sendo a quantidade em algarismos arábicos e por extenso, sem
emendas ou rasuras.
II - Será retida pela farmácia ou drogaria e a receita devolvida ao paciente devidamente carimbada, como
comprovante do aviamento ou da dispensação.
III - Será exigida para pacientes internados nos estabelecimentos hospitalares médicos ou veterinários, oficiais
ou particulares.
Está correto o que se afirma em
A] I e II, apenas.
B] II e III, apenas.
C] I e III, apenas.
D] II, apenas.
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Questão 50
Em relação ao armazenamento de medicamentos e produtos para a saúde, marque a afirmativa correta.
A] O controle de temperatura ambiente e dos refrigeradores deve ser monitorado uma vez por semana.
B] Deve contar com área comum para psicotrópicos e material hospitalar.
C] Os medicamentos devem estar classificados em grupo farmacológico, ou ordem alfabética, ou forma
farmacêutica, ou laboratório.
D] O local de estocagem não deve ter vãos ou janelas para circulação de ar.
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Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.
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