
 
 

 
  
 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SOLDADOS DO QUADRO DE ESPECIALISTAS – CFSd QPE/2015 

 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 
(Edital nº 09/2014, de 07 de outubro de 2014).  

 
Conhecimentos Específicos, Matemática,  
Direitos Humanos e Língua Portuguesa 

 
NOME: ___________________________________________________________ 

LOCAL DE PROVA: _________________________________SALA: _________ 

DATA: 01/02/2015 

 
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 5,0 (cinco) pontos cada e 
valor total de 200 (duzentos) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, 
usando caneta (tinta azul ou preta). 

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões 
rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para 
o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimento 
(objetiva e dissertativa) será de 4h, incluindo o preenchimento da folha de 
respostas e transcrição da redação. 

8. A folha de respostas da prova I (objetiva) será recolhida após decorridos 3h de 
prova. 

9. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros 
similares e o porte de arma de fogo. 

10. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 
retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após 
transcorrido o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do 
concurso. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de redação e o caderno de 
prova, devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 

 

    

 
  DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

   CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

1ª QUESTÃO – Considerando os critérios necessários para as boas práticas de 
manipulação em farmácias, estabelecidos pela RDC ANVISA nº 67, de 08/10/07, 
marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  A farmácia deve assegurar a qualidade físico-química e microbiológica 
(quando aplicável) de todos os produtos reembalados, reconstituídos, 
diluídos, adicionados, misturados ou de alguma maneira manuseados antes 
da sua dispensação, exceto os preparados a partir de produtos 
industrializados. 

B. (   )  A água purificada utilizada na manipulação de produtos é considerada 
matéria-prima produzida pela própria farmácia por purificação da água 
potável, devendo as instalações e reservatórios serem devidamente 
protegidos para evitar contaminação. 

C. (   )  Aos funcionários que trabalham na área de pesagem e salas de 
manipulação é permitido o uso de cosméticos ou objetos de adorno de uso 
pessoal, desde que estejam protegidos. 

D. (   )  A farmácia deve dispor de sala ou local específico para a pesagem das 
matérias-primas, dotada de sistema de exaustão, com dimensões e 
instalações compatíveis com o volume de matérias-primas a serem pesadas, 
não podendo estar localizado dentro da sala de manipulação. 

 
 
2ª QUESTÃO – A reutilização de produtos médicos rotulados para uso único tem 
sido uma prática largamente encontrada nos serviços de saúde do Brasil e do 
exterior, com implicações de ordem técnica, ética, legal e econômica. Entretanto, 
essa prática, quando não regulamentada, traz riscos importantes para os pacientes 
e profissionais de saúde. Assim, a ANVISA publicou, em 11/08/06, a RDC nº 156, 
que dispôs sobre o registro, rotulagem e reprocessamento dos produtos médicos. 
Com base nessa resolução, marque a alternativa CORRETA: 

A. (   )  É permitida a comercialização de produtos reprocessados, desde que o 
reprocessamento seja feito por empresa terceirizada. 

B. (   )  O reprocessamento de produto médico é processo de limpeza a ser aplicado 
a produto médico não utilizado, mas que tenha sua embalagem primária 
violada ou que esteja vencido. 

C. (   )  Os produtos médicos são enquadrados nos seguintes grupos: I) Produtos 
com Reprocessamento Proibido; II) Produtos Passíveis de 
Reprocessamento. 

D. (   )  A segurança na utilização dos produtos reprocessados é de 
responsabilidade do fabricante e da empresa reprocessadora terceirizada. 
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3ª QUESTÃO – As Leis nº 5.991, de 17/12/73 e nº 6.360, de 23/09/76 foram de 
grande importância para o segmento de saúde do Brasil, uma vez que 
estabeleceram regras para a dispensação de medicamentos e produtos médicos, 
bem como que ficassem sujeitos às normas de vigilância sanitária. Além disso, 
trouxeram conceitos e regras importantes para regulamentar este segmento. Com 
base no conteúdo dessas leis, marque a alternativa CORRETA: 
 
 
A. (   )  A distribuição é o ato de fornecimento ao consumidor de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou 
não. 

B. (   )  A drogaria é o estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e 
oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos. 

C. (   )  É atribuição exclusiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
o registro e a permissão do uso dos medicamentos, bem como a aprovação 
ou exigência de modificação dos seus componentes. 

D. (   )  A fiscalização sanitária das drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos será exercida nos estabelecimentos que os comerciem, pelos 
Conselhos Regionais de classe (farmácia, enfermagem e medicina). 

 
 
4ª QUESTÃO – Considerando as exigências de vigilância sanitária para os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos, os produtos médicos 
(correlatos), cosméticos e saneantes, estabelecidas pela Lei nº 6.360, de 23/09/76, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
 
A. (   )  Quando houver necessidade de modificar a composição, posologia ou as 

indicações terapêuticas do medicamento, sem que haja prejuízo terapêutico 
na nova apresentação, a empresa fica dispensada de solicitar permissão ao 
Ministério da Saúde. 

B. (   )  Os equipamentos médicos, instrumentais e acessórios usados em medicina, 
odontologia e atividades afins poderão ser fabricados ou importados para 
entrega ao consumo e exposição à venda, sem a necessidade de registro no 
Ministério da Saúde. 

C. (   )  É permitida a importação de insumos farmacêuticos para fins de 
industrialização sem a necessidade de autorização do Ministério da Saúde. 
A exigência de autorização somente é feita para os produtos acabados 
(industrializados). 

D. (   )  É proibida a colocação de novas datas ou o reacondicionamento em novas 
embalagens de produtos cujo prazo de validade tenha expirado. 
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5ª QUESTÃO – Diante da evidência do risco de exposição ocupacional aos 
antineoplásicos os quais podem causar mutação genética e câncer em 
trabalhadores expostos, muitos países têm elaborado recomendações para a 
manipulação segura desses agentes. No Brasil, o Regulamento Técnico para o 
funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica (STA) foi aprovado pela RDC 
ANVISA nº 220 de 21 de setembro de 2004. Marque a alternativa CORRETA quanto 
às recomendações de segurança: 
 
A. (   )  O STA deve manter um “Kit” de Derramamento identificado e disponível em 

todas as áreas onde são realizadas atividades de manipulação, 
armazenamento, administração e transporte de antineoplásicos. 

B. (   )  Os agentes antineoplásicos devem ser preparados em Câmara de 
Segurança Biológica classe l, de uso exclusivo, obtida de empresa idônea, 
instalada por pessoal devidamente habilitado e treinado. 

C. (   )  O manipulador deve utilizar os seguintes Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI): duas luvas de procedimento e avental longo com mangas 
longas e punho elástico. 

D. (   )  O lixo contendo antineoplásicos deve ser coletado em caixas resistentes à 
perfuração e a vazamentos de líquidos ou vapores, os quais são colocados 
em saco de plástico branco identificados e conduzidos à incineração. 

 
 
6ª QUESTÃO – O devido recebimento e armazenamento dos medicamentos 
adquiridos numa instituição de saúde deve garantir a sua integridade para que se 
possa, em etapas posteriores, proporcionar o uso racional do medicamento. Sobre 
os aspectos técnicos relacionados ao recebimento e armazenamento de 
medicamentos, analise as afirmativas abaixo. 
 
I - O adequado armazenamento dos medicamentos e produtos para saúde deve 

seguir as recomendações dos fabricantes quanto ao controle de temperatura, 
umidade e luminosidade. 

II - Ao se receber os medicamentos na Central de Abastecimento Farmacêutico, a 
primeira coisa a se fazer é armazenar os medicamentos nos seus devidos 
lugares. 

III - Medicamentos interditados, deteriorados ou vencidos devem ser retirados das 
prateleiras e transferidos para a área de quarentena. 

IV -  Os medicamentos devem ser armazenados em prateleiras ou pallets, 
empilhando as caixas umas sobre as outras para aproveitar todo o espaço até o 
teto. 

 
São CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I e III, apenas. 
B. (   )  II e III, apenas.  
C. (   )  I e IV, apenas. 
D. (   )  I, II e III, apenas. 
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7ª QUESTÃO - Associe o termo constante na primeira coluna com o seu respectivo 
conceito na segunda coluna e, a seguir, marque a alternativa que contém a 
sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo: 
 
1 - Insumo     

farmacêutico 
(     ) Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 

com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnósticos. 

2 - Droga (     ) Droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de 
qualquer natureza, destinada a emprego em 
medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes. 

3 - Medicamento (     ) Produto oriundo da indústria farmacêutica com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e disponível no 
mercado. 

4 - Especialidade  
farmacêutica 

(     ) Substância ou matéria-prima que tenha finalidade 
medicamentosa ou sanitária. 

 
A. (   )  3, 2, 1, 4 
B. (   )  4, 1, 3, 2 
C. (   )  4, 2, 1, 3 
D. (   )  3, 1, 4, 2 
 
8ª QUESTÃO - Associe o termo constante na primeira coluna com o seu respectivo 
conceito na segunda coluna e, a seguir, marque a alternativa que contém a 
sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo: 
 
1 -   Medicamentos 

genéricos 
(     ) Medicamento similar a um produto inovador, que se 

pretende ser com este intercambiável, geralmente 
produzido após expiração ou renuncia da proteção 
patentária ou de outros direitos de exclusividade, 
comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e 
designado pela DCB ou na sua ausência pela DCI. 

2 -  Medicamento 
de Referência 

(     ) Medicamentos considerados básicos e indispensáveis para 
atender a maioria dos problemas de saúde da população. 

3 -  Medicamento 
Similar 

(     ) Produto inovador registrado no órgão federal responsável 
pela vigilância sanitária e comercializado no país, cuja 
eficácia, segurança, e qualidade foram comprovados 
cientificamente junto ao órgão federal competente, por 
ocasião do registro. 

4 -  Medicamentos 
Essenciais 

(     ) Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios 
ativos, apresenta a mesma concentração, forma 
farmacêutica, via de administração, posologia e indicação 
terapêutica, preventiva ou diagnóstico, do medicamento 
inovador registrado no órgão federal responsável pela 
vigilância sanitária 

 
A. (   )  1, 4, 2, 3 
B. (   )  3, 1, 2, 4 
C. (   )  1, 2, 4, 3 
D. (   )  4, 2, 1, 3 
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9ª QUESTÃO - Associe a forma farmacêutica constante na primeira coluna com o 
seu respectivo conceito na segunda coluna e, a seguir, marque a alternativa que 
contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo: 
 
 
1 - Xaropes (     ) Preparações líquidas, homogêneas, obtidas misturando-se 

um sólido ou um líquido com um solvente. 
2 - Soluções (     ) Formas farmacêuticas líquidas contendo um ou mais 

princípios ativos insolúveis no veículo. 
3 - Suspensões (     ) Medicamentos líquidos, de sabor doce, consistência 

viscosa, destinados ao uso interno. Têm como constituinte 
principal açúcar (sacarose, glicose) ou poliol (sorbitol, 
manitol) dissolvido ou disperso em água junto com o 
princípio ativo. 

4 - Emulsões (     ) Formas farmacêuticas líquidas constituídas pela dispersão 
de duas fases imiscíveis, uma de natureza hidrofílica e 
outra de natureza lipofílica. 

 
A. (   )  3, 1, 2, 4 
B. (   )  4, 2, 1, 3 
C. (   )  1, 3, 2, 4 
D. (   )  2, 3, 1, 4 
 
 
10ª QUESTÃO – A Portaria do Ministério da Saúde nº 344, de 12 de maio de 1998, 
aprovou o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial, o qual estabelece, dentre outras coisas, como deve ser elaborada 
a prescrição, a dispensação e a embalagem desses medicamentos. Sobre estas 
regras, marque a alternativa CORRETA: 
 
 
A. (   )  As embalagens de todos os medicamentos sob controle especial deverão ter 

uma faixa horizontal de cor preta abrangendo todos os lados, contendo os 
dizeres: "Venda sob Prescrição Médica" - "Atenção: Pode Causar 
Dependência Física ou Psíquica". 

B. (   )  Nos estabelecimentos hospitalares os medicamentos entorpecentes e 
psicotrópicos deverão ser prescritos em Notificação de Receita na cor 
amarela além da receita interna do estabelecimento. 

C. (   )  As farmácias hospitalares precisam de Autorização Especial da ANVISA 
para dispensar os medicamentos sujeitos a controle especial. 

D. (   )  Os medicamentos sujeitos a controle especial poderão ser dispensados ou 
aviados a pacientes internados mediante receita privativa do 
estabelecimento, feita por profissional em exercício no mesmo. 
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11ª QUESTÃO – Conforme as normas técnicas para o armazenamento de matérias-
primas estabelecidas pelas Boas Práticas de Manipulação, regulamentada pela RDC 
nº 67/2007 (ANVISA), marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (   )  As matérias-primas adquiridas devem ser inspecionadas quanto à 

integridade das embalagens e identificação completa. 
B. (   )  Todas as matérias-primas devem obrigatoriamente ser armazenadas em 

suas embalagens originais. 
C. (   )  Todas as matérias-primas fracionadas em estoque de uso devem ser 

devidamente identificadas com: identificação (DCB), lote, data fabricação, 
data validade, fornecedor, teor e em embalagens hermeticamente fechadas 
e que ofereçam proteção à luz. 

D. (   )  Todas as matérias-primas que exigem condições especiais de 
armazenamento, como os termolábeis, devem ser armazenados em local 
fresco e arejado. 

 
 
12ª QUESTÃO – As formas farmacêuticas sólidas de uso oral constituem a primeira 
escolha para a administração de medicamentos, quando possível. Porém, 
frequentemente pacientes hospitalizados possuem dificuldade de deglutição. Marque 
a alternativa CORRETA quanto à possibilidade de viabilizar a administração deste 
medicamento quando não houver no mercado outra forma farmacêutica disponível. 
 
A. (   )  O laboratório de farmacotécnica deve proceder à transformação em forma 

farmacêutica líquida e dispensar a dosagem proporcional pronta para uso.  
B. (   )  A enfermagem deve realizar dissolução das unidades do medicamento em 

água filtrada e administrar ao paciente. 
C. (   )  A farmácia deve realizar a trituração das unidades posológicas envasar em 

embalagens plásticas e dispensar. 
D. (   )  O laboratório de farmacotécnica deve realizar a desintegração em solventes 

e dispensar para enfermagem administrar solubilizado em água filtrada. 
 
 
13ª QUESTÃO – Em hospitais, especialmente em CTI, não é possível o paciente 
realizar a higiene oral de forma convencional com escova e pasta de dentes. Uma 
alternativa é a utilização da solução aquosa de Clorhexidine a 0,12%, que pode ser 
manipulada no laboratório de farmacotécnica hospitalar. Considerando que o 
Clorhexidine é disponibilizado na forma amorfa de digluconato de clorhexidine, com 
teor de 12% e densidade igual a 1,02 g/mL, marque a alternativa que apresenta a 
quantidade CORRETA dos componentes para o preparo da solução antisséptica de 
clorhexidine em apresentações de 100 mL. 
 
A. (   )  0,12 g de Digluconato de clorhexidine + 99,88g de água para injetáveis. 
B. (   )  1,0 mL de Digluconato de clorhexidine + 99 mL de água para injetáveis. 
C. (   )  1,0 g de Digluconato de clorhexidine + 99 mL de água purificada. 
D. (   )  1,2 mL de Digluconato de clorhexidine + 88,8 mL de água potável. 
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14ª QUESTÃO – Existem quatro tipos de sistemas de distribuição de medicamentos 
em hospitais com diferentes características, mas com o mesmo objetivo de suprir as 
necessidades dos pacientes atendidos nas diferentes unidades assistenciais. A 
respeito dos sistemas de distribuição, analise as afirmativas abaixo e assinale com 
“V” as verdadeiras e com “F” as falsas e, a seguir, marque a alternativa que contém 
a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo. 
 
(     ) No sistema de distribuição coletivo os pedidos à Farmácia são realizados 

pela Enfermagem em nome dos pacientes para reposição do estoque que 
fica na unidade de enfermagem. 

(     ) No sistema de distribuição por dose individualizada, a segunda via da 
prescrição médica, ou uma transcrição manual ou eletrônica da mesma, é 
enviada à farmácia para separação dos medicamentos para cada um dos 
pacientes para um determinado período, que pode ou não ser separado por 
horário. 

(     ) Sistema de distribuição misto ou combinado é um modelo em que alguns 
medicamentos são distribuídos por requisição da enfermagem e outros por 
prescrição médica. 

(     ) Pelo sistema de distribuição por dose unitária, os medicamentos são 
dispensados junto com os diluentes e materiais médico hospitalares 
necessários para a preparação e sua administração. 

 
A. (   )  V, V, F, V  
B. (   )  F, F, V, F 
C. (   )  F, V, V, F 
D. (   )  V, F, F, V 
 
15ª QUESTÃO – Há medicamentos e produtos para a saúde que necessitam de 
distribuição de maneira diferenciada, tendo em vista as suas particularidades. Sobre 
os fluxos de distribuição especiais, analise as assertivas abaixo. 
 
I - Um método bastante empregado em farmácias satélites, especialmente em 

unidades cirúrgicas, é a distribuição por kits com número específico de itens 
relacionados à realização do procedimento específico. 

II - Os quimioterápicos somente devem ser dispensados após serem preparados 
em área exclusiva e adequada e a distribuição pode ser feita junto com os 
outros medicamentos e materiais. 

III - O transporte de Nutrição Parenteral deve ser feito em recipientes térmicos 
exclusivos para garantir que a temperatura se mantenha entre 2 e 20°C e não 
deve ultrapassar 2 horas. 

IV - Procedimentos devem ser adotados para controlar a autoadministração de 
medicamentos, a distribuição de amostra-grátis e o uso de qualquer 
medicamento trazido pelo paciente para uso dentro do hospital. 

 
São CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  II e III, apenas. 
B. (   )  I, II e III, apenas.  
C. (   )  I, III e IV, apenas. 
D. (   )  I e IV, apenas.  
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16ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Os medicamentos mais utilizados 
em hospitais são os administrados por via parenteral. Algumas vezes, as 
concentrações desses medicamentos são expressas em porcentagem, mas os 
profissionais necessitam saber a quantidade em miligramas para prescrevê-los de 
acordo com as necessidades dos pacientes. Uma ampola de 10 mL de Cloreto de 
Potássio a 10% contém quantos miligramas de cloreto de potássio? 
 
A. (   )  1000 mg 
B. (   )  100 mg 
C. (   )  1 mg 
D. (   )  10 mg 
 
 
17ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que contém os medicamentos e 
materiais a serem dispensados para um paciente por um período de 24 horas cuja 
prescrição foi feita da seguinte forma: 
 Ceftazidima 1,25 g em SF 0,9% 100 ml IV, 8/8 h. 
Disponível na Farmácia: 
- Ceftazidima 500 mg Fr Amp. pó liofilizado. 
- Cloreto de Sódio (Soro Fisiológico – SF) 0,9% bolsa 100 mL 
- Água para injetáveis amp 10 mL 
- Seringas de 3, 5, 10, 20 mL 
- Agulhas de 25x7, 25x8 e 40x12 
 
A. (   )  3 frascos de Ceftazidima 500 mg, 3 bolsas de SF 0,9% 100 mL, 3 ampolas 

de água para injetáveis, 1 seringa 10 mL e 3 agulhas 40x12. 
B. (   )  9 frascos de Ceftazidima 500 mg, 3 bolsas de SF 0,9% 100 mL, 9 ampolas 

de água para injetáveis, 3 seringas 10 mL e 3 agulhas 40x12. 
C. (   )  9 frascos de Ceftazidima 500 mg, 9 bolsas de SF 0,9% 100 mL, 9 ampolas 

de água para injetáveis, 3 seringas 10 mL e 3 agulhas 40x12. 
D. (   )  7 frascos de Ceftazidima 500 mg, 3 bolsas de SF 0,9% 100 mL, 3 ampolas 

de água para injetáveis, 1 seringa 10 mL e 1 agulha 40x12. 
 
 
18ª QUESTÃO – Associe a via de administração constante na primeira coluna com a 
respectiva forma farmacêutica adequada na segunda coluna e marque a alternativa 
que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo: 
 
1 – Via Oral (    ) Colírio 
2 – Via Parenteral (    ) Creme  
3 – Via Tópica (    ) Cápsula 
4 – Via Oftálmica (    ) Pós liofilizados 
 
A. (   )  3, 1, 2, 4 
B. (   )  4, 2, 1, 3 
C. (   )  4, 3, 1, 2 
D. (   )  1, 3, 2, 4 
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19ª QUESTÃO – O papel da farmácia no serviço de terapia antineoplásica é 
preparar os medicamentos seguindo rigorosa técnica asséptica de manipulação. 
Uma das etapas da manipulação é a realização de cálculos farmacotécnicos. 
Considerando que soluções parenterais de grande volume em sistema fechado 
suportam a adição de até 10% da sua capacidade total rotulada, assinale a 
alternativa CORRETA em relação aos procedimentos necessários para a correta 
manipulação da seguinte prescrição. 
 
Fluorouracil 7500mg em Solução Fisiológica 0,9% 1000 mL EV em 45 horas 
Disponível na Farmácia: 
- Fluorouracil 50 mg/mL Fr Amp. 10 mL 
- Cloreto de Sódio (Soro Fisiológico – SF) 0,9% bolsa 1000 mL e de 500 mL 
- Água para injetáveis amp 10 mL 
 
A. (   )  Diluir o Fluorouracil em 10 mL de Água para Injetáveis e incorporar na bolsa 

de Soro Fisiológico de 1000 mL. 
B. (   )  Aspirar 100 mL de Fluorouracil e incorporar na bolsa de Soro Fisiológico de 

1000 mL. 
C. (   )  Retirar 150 ml de Soro Fisiológico da bolsa de 1000 mL e desprezar. 

Incorporar 150 mL de Fluorouracil (15 frascos) na bolsa de SF 0,9%. 
D. (   )  Retirar 50 ml de Soro Fisiológico da bolsa de 1000 mL e desprezar. 

Incorporar 150 mL de Fluorouracil, aspirando 10 mL de cada um dos 15 
frascos na bolsa de SF 0,9%.  

 
 
20ª QUESTÃO – Associe a forma farmacêutica constante na primeira coluna com o 
seu respectivo conceito na segunda coluna e marque a alternativa que contém a 
sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo: 
 
1 – Cápsula  (     ) Forma farmacêutica sólida que têm sua superfície 

recoberta com uma ou mais camadas de substâncias 
destinadas a mascarar o sabor ou o odor dos princípios 
ativos. 

2 – Comprimido de          
liberação 
modificada 

(     ) Forma farmacêutica sólida preparada com adjuvante 
especial ou recobrimento especial para alterar a 
velocidade ou o local de dissolução do princípio ativo. 

3 – Comprimido 
gastrorresistente 

(     ) Forma farmacêutica sólida constituída de gelatina, 
apresentando duas partes cilíndricas alongadas que se 
fecham uma na outra, contendo no seu interior 
princípios ativos na forma de pó ou granulados. 

4 – Comprimido 
revestido 

(     ) Forma farmacêutica sólida recoberta por uma ou mais 
camadas de substâncias que fazem com que o 
comprimido se desintegre no meio intestinal. 

 
 
A. (   )  4, 2, 1, 3 
B. (   )  3, 1, 2, 4 
C. (   )  4, 3, 1, 2 
D. (   )  1, 2, 4, 3 
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MATEMÁTICA 
 
21ª QUESTÃO – Cinco pessoas, entre elas Cláudia e Paulo, vão formar uma fila. 
Sabendo-se que Cláudia e Paulo não podem se assentar juntos, quantas são as 
possibilidades de as cinco pessoas se assentarem juntas nessa fila?  
 
A. (   )  36. 
B. (   )  60. 
C. (   )  84. 
D. (   )  72. 
 
 
22ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Quantos são os números de 10 
dígitos formados pelos algarismos 0 e 1, que são múltiplos de 11? 
 
A. (   )  126. 
B. (   )  120. 
C. (   )  240. 
D. (   )  246. 
 
 
23ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA.   
Efetuando a soma 0,89 dam³ + 1023 m³, obtem-se: 
 
A. (   )  1,2 x 109 litros 
B. (   )  0,1913 x 107 litros 
C. (   )  121.120 litros 
D. (   )  11.100 litros 
 
 
24ª QUESTÃO – Marque a alternativa que contém os resultados possíveis para a 
inequação  

x + 3 > 0 
64 x - 84 - 12x² 

 
 

A (     ) 
12 , 89 , -121 

5   31   40 

B (     ) 
-28 , 1 , -3 

3   2   4 

C (     ) 
-41 , -2 , 0,1 

4         

D (     ) 
-21 , -

1,9 , 10 

6         
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25ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA.  
Sejam os polinômios P(x) = x – 2 + kx² e Q(x) = kx³ + 2x² - 3 + 2x. Qual deverá ser o 
valor de k para que  

3 P(1) - 4 Q(2) = 1 
4 P(3) + 3 Q (1) 

   
 

A (     ) 
-23 

34 

B (     ) 
-2 

3 

C (     ) 
-4 

7 

D (     ) 
-11 

5 
 

DIREITOS HUMANOS 
 

26ª QUESTÃO - O Direito de Representação e o processo de responsabilização nos 
casos de abuso de autoridade estão regulados na lei 4898/65. Com fundamento na 
referida lei, marque a alternativa CORRETA. 

A. (   )  O abuso de autoridade condicionará o seu autor à condenação penal e civil. 
B. (   )  No caso de abuso cometido por policial civil ou militar, poderá ser cominada 

a pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções na 
comarca da condenação, pelo prazo de cinco anos. 

C. (   )  Constitui abuso de autoridade deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de 
prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada. 

D. (   )  A representação exercida por meio de petição será dirigida ao órgão do 
Ministério Público em duas vias e conterá a exposição do fato constitutivo e 
declaratório do abuso de autoridade e o rol de três testemunhas. 

 
 
27ª QUESTÃO - De acordo com a lei 9455, de 07/04/97, que define os crimes de 
tortura, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (   )  A condenação ao crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou 

emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da 
pena aplicada.  

B. (   )  O crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. 
C. (   )  Aumenta-se a pena para o crime de tortura de um sexto até um terço se o 

crime é cometido contra o agente público. 
D. (   )  O condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime 

semiaberto. 
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28ª QUESTÃO - De acordo com a lei nº 9807 de 13/07/99 que estabelece normas 
para os programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, 
marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (   )  As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de 

crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça serão prestadas 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. 

B. (   )  A concessão do perdão judicial levará em conta a periculosidade do 
beneficiado, a gravidade e natureza do crime e a repercussão social do 
criminoso.  

C. (   )  O acusado que colaborar voluntariamente com o Ministério Público e o 
processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do 
crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um sexto a um terço. 

D. (   )  Em circunstâncias excepcionais, perdurando os motivos que autorizam a 
admissão, a permanência na proteção oferecida pelo programa poderá ser 
prorrogada.   

 
 

PORTUGUÊS 
 

Corda sensível 
 
Um fardão de coronel estava enfiado sobre o espaldar da cadeira de balanço, e a 
pequena Maria, apertando na mão uma fatia de pão com manteiga, olhava 
extasiada. A cor azul escura da casimira, sob a claridade noturna que enchia a sala, 
modelava macieza de veludo e fingia reflexos de roxo. Nas ombreiras do fardão 
poisavam as dragonas maciças, de grande gala, com o seu chuveiro de torçais de 
ouro; e na frente o papo se escancarava, deixando ver a tela de croché, com que se 
costuma proteger as mobílias. A um lado corriam-lhe os oito botões, cada um 
crescido como um olho-de-boi... 
Mas, quando a pequena deu com o empastamento de condecorações que encobria 
lado a lado o peito ao fardão, não pôde resistir ao chamariz, e pondo um joelho à 
beira do assento e com os bracinhos estirados agarrando-se aos braços da cadeira, 
subiu, apesar do balanço. As mangas da farda começaram então um movimento de 
pêndulo, roçando no tapete os canhões encastoados pelas pesadas divisas de 
coronel. O amor ao equilíbrio forçou a pequena Maria a ir com a mão ao tope da 
cadeira, e aí, olha lá manteiga pelas abas. 
Acode naquela cabecinha castanha uma ligeira idéia de remorso, e o que há de 
mais simples é deixar as coisas como estavam. A esse tempo brilhavam no escuro 
da rua, à altura do peitoril da janela, os olhos da filha do cabo de ordens, que 
espiava para dentro, pode ser que arrastada pelo cheiro da ceia, cujos tirlintintins se 
ouvia. Que ótimo desvio! E as duas começaram a conversar-se na janela, como 
pessoas sisudas; bem entendido, a pequena do cabo de ordens comendo o 
enfastiado pão com manteiga, a célebre fatia. 
No dia seguinte, quando a criada veio sacudir os móveis, caiu das nuvens, coitada! 
Cada rombo deste tamanho, afora uma porção de relidinhas, na casimira do fardão, 
de modo que a intertela e os recheios do peitilho estava tudo estripado e esbrugado. 
Conseqüência: um ódio entranhado aos ratos. Os cantos da casa povoaram-se de 
ratoeiras. Era um nunca acabar. 
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Pois, senhores, roerem a mais linda, a mais garbosa, a mais rica, a mais nobre farda 
da província?! Ah! se o coronel pudesse estrepar toda a ratagem unânime das 
nações na ponta de seu gládio! 
Em um amanhecer de abril, sofrivelmente belo, a criada, deixando para mais tarde a 
visita às ratoeiras, aconteceu que ajuntaram-se à pequena Maria o pequeno Manuel 
e o caçula, e foram despescar, por sua conta e risco, as da despensa. 
O cabeça do motim, que todos sabem ser a senhora dona Maria, como lhe chama a 
mãe quando se enfeza, não teve mais o que fazer, e, cercada pelos dois bargados 
consócios, assentou-se no chão, depondo a ratoeira sobre o pano do vestido que se 
fazia entre as duas perninhas abertas. 
A ratoeira não era mais de que uma cúpula de arame cozida a uma rodelazinha de 
pinho. Dentro, porém, havia era um bicho cinzento e uma porção de bichinhos 
vermelhos, da cor dos dedinhos do caçula: fenômeno raro, que provocou uma 
gritaria hilariante, aliás inconveniente, porque atrás acudiram a criada, a mamãe e 
até o coronel, a ver o que fazia aquela troça de quenquéns. 
Maria estava metendo a mão para abocanhar a bicharada – em tempo de ser 
mordida! – e o Manuel procurava também se havia outro buraco onde ele pudesse 
meter a dele. 
– Virgem Maria! – vozeava a criada. 
– Isto é o diabo! – roncava o coronel. 
Recuaram todas as mãos, e a curiosidade das criancinhas foi achar nos olhos delas 
o desejado e inviolável refúgio. 
A mamãe, porém, encarando o caso, juntou as mãos enternecidamente, e, cobrindo 
o marido e os três filhinhos com um daqueles olhares que só em mulheres se 
depara, exclamou cheia de profundo sentimento materno: 
– Espera, que é uma ratinha que deu à luz na ratoeira! 
O duro militar ficou basbaque. Enquanto a rata puérpera, impunemente, 
pacatamente, com o salvo-conduto de sua boa estrela de mãe, Saia, como um anão 
no meio de enormes gigantes de conto de fada, e galgava novamente as prateleiras 
prenhes de queijo. A ninhada se amontoava no regaço da pequena Maria, - uma 
porção de bichinhos vermelhos, da cor das carnes tenras do caçula, cujo corpinho 
nu estava ali acocorado, a alma de criança aberta nuns olhos admirativos, 
exclamando com jubilosa admiração: 
– Uói! - apontando para os ratinhos com o dedinho vermelho. 
 
PAIVA, Manoel de Oliveira. Corda Sensível. Rio de Janeiro: Graphia, 1993. 
Disponível em: http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos. Acessado em 
30/10/2014 
 
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

29ª QUESTÃO – De acordo com o texto é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  A pequena Maria é quem narra a história. 
B. (   )  A mãe das crianças é a narradora da história. 
C. (   )  A criada é quem narra a história. 
D. (   )  O narrador da história é onisciente. 
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30ª QUESTÃO – Acerca da identificação da personagem protagonista da história, 
marque a alternativa CORRETA 
 
 
A. (   )  A mãe da menina Maria é a protagonista da história. 
B. (   )  A criada é a protagonista da história.  
C. (   )  A menina Maria é a protagonista da história. 
D. (   )  O coronel é o protagonista da história. 
 
 
31ª QUESTÃO – Nas assertivas abaixo, marque “V” se for verdadeira ou “F” se for 
falsa e, em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas 
CORRETA, na ordem de cima para baixo: 
 
 
(     ) A manteiga do pão que sujou as abas da cadeira utilizada para depositar farda 

atraiu os ratos. 
(     ) Estão presentes na história 02 crianças e 02 adultos. 
(     ) Estão presentes na história 03 crianças e 03 adultos. 
(     ) A expressão “salvo conduto” foi utilizada no texto para retratar a liberação da 

ratazana mãe dos filhotes do interior da ratoeira. 
 
 
A. (   )  F, V, F, F. 
B. (   )  V, V, F, V. 
C. (   )  V, F, F, V.  
D. (   )  F, F, V, F. 
 
 
32ª QUESTÃO – Sobre a consequência dos ratos terem danificado a farda do 
coronel é CORRETO afirmar que: 
 
 
A. (   )  Ocorreu um sentimento de ódio que foi confirmado pela quantidade de 

ratoeiras espalhadas pela casa.  
B. (   )  Ocorreu um sentimento de ódio que não corresponde à quantidade de 

ratoeiras espalhadas pela casa. 
C. (   )  Ocorreu um sentimento de emoção que foi confirmado pela quantidade de 

ratoeiras espalhadas pela casa.  
D. (   )  Ocorreu um sentimento de emoção que não corresponde à quantidade de 

ratoeiras espalhadas pela casa. 
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33ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda ao momento da 
manifestação do sentimento de emoção por parte das personagens:  
 
A. (   )  O momento em que as personagens se tornaram sensíveis ao sentimento de 

emoção ocorreu quando a criada percebeu o nascimento dos ratinhos no 
interior da ratoeira.  

B. (   )  O momento em que as personagens se tornaram sensíveis ao sentimento de 
emoção ocorreu quando a mãe das crianças percebeu o nascimento dos 
ratinhos no interior da ratoeira.  

C. (   )  O momento em que as personagens se tornaram sensíveis ao sentimento de 
emoção ocorreu quando a mãe das crianças percebeu que a ratinha já não 
estava mais no interior da ratoeira.  

D. (   )  O momento em que as personagens se tornaram sensíveis ao sentimento de 
emoção ocorreu quando a criada percebeu que a ratinha já não estava mais 
no interior da ratoeira.  

 
 
 
34ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda à comparação 
entre os ratos recém-nascidos e a criança caçula da família:  
 
A. (   )  Os ratos não eram vermelhos e suas carnes eram diferentes das carnes 

duras do caçula. 
B. (   )  Os ratos possuíam a carne de cor azulada como a cor das carnes velhas do 

caçula. 
C. (   )  Os ratos eram vermelhos como a carne delicada do caçula. 
D. (   )  Os ratos não possuíam a carne de cor semelhante à vermelha, diferente da 

carne tenra do caçula. 
 

GRAMÁTICA 
 

 
35ª QUESTÃO – Quanto ao emprego de pronomes, marque a alternativa CORRETA 
cujo pronome empregado é o pronome relativo.  
 
A. (   )  Isto é o diabo! – roncava o coronel.   
B. (   )  A um lado corriam-lhe os oito botões (...). 
C. (   )  Com os bracinhos estirados agarrando-se aos braços da cadeira (...). 
D. (   )  Havia era um bicho cinzento (...) fenômeno raro, que provocou uma gritaria 

hilariante.  
 
36ª QUESTÃO – Quanto ao uso dos pronomes, marque a alternativa CORRETA em 
que o pronome indefinido tem significação positiva. 
 
A. (   )  Algumas coisas são difíceis de entender. 
B. (   )  Afinal, não modificaremos coisa alguma ... 
C. (   )  Sei que você não precisa de coisa alguma. 
D. (   )  Em hipótese alguma deixarei de preparar-me para o concurso. 
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37ª QUESTÃO – Quanto aos termos da oração, marque a alternativa CORRETA em 
que o emprego de vírgulas registra o uso de um aposto. 
 
A. (   )  Espera, que é uma ratinha que deu à luz na ratoeira! 
B. (   )  Nas ombreiras do fardão poisavam as dragonas maciças, de grande gala, 

com o seu chuveiro de torçais de ouro (...). 
C. (   )  Em um amanhecer de abril, sofrivelmente belo, a criada, deixando para mais 

tarde a visita às ratoeiras(...). 
D. (   )  ... a pequena do cabo de ordens comendo o enfastiado pão com manteiga, a 

célebre fatia. 
 
38ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA quanto ao emprego da crase:  
 
A. (   )  Doutor, seja bem vindo à nossa casa. 
B. (   )  Quintanilha faltar à reunião que decidiria seu destino. 
C. (   )  Não se esqueçam de dar lembranças à Dona Margarida. 
D. (   )  Recorreram à Vossa Senhoria quando não deviam fazê-lo. 
 
 
39ª QUESTÃO: Sobre os tempos e modos verbais, marque a alternativa CORRETA, 
cuja palavra sublinhada refere-se ao emprego de um verbo no modo indicativo. 
 
A. (   )  O furto ocorreu durante a madrugada. 
B. (   )  Os acusados do furto foram conduzidos para a delegacia.  
C. (   )  Furto é um tipo penal. 
D. (   )  Hoje, só furto carinho e beijos. 
 
 
40ª QUESTÃO – Leia o extrato a seguir e responda qual é a figura de linguagem 
correspondente.  
“Enquanto a rata puérpera, impunemente, pacatamente, com o salvo-conduto de sua 
boa estrela de mãe, Saia, como um anão no meio de enormes gigantes de conto 
de fada.”   
 
A. (   )  Metáfora. 
B. (   )  Metonímia. 
C. (   )  Perífrase. 
D. (   )  Comparação. 
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO 

 

1. Leia o texto abaixo para desenvolver a redação. 

 

Depois de 1 década, nível de miséria volta a subir no Brasil 

 

São Paulo – O número de brasileiros em situação de miséria subiu 3,6% entre 2012 

e 2013, segundo dados do Ipeadata. 

No ano passado, 10,4 milhões de pessoas no país tinham uma renda per capita 

inferior à linha extrema de pobreza. Em 2012, 10,0 milhões estavam nesta 

condição. 

Para calcular a condição de miséria, o Ipea estima o preço de uma cesta de 

alimentos que contenha o mínimo de calorias necessárias para suprir uma pessoa, 

seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e  a Agricultura (FAO).  

Com esses dados em mãos, o instituto calcula, então, o número de pessoas que não 

tem uma renda suficiente para adquirir esta cesta de alimentos de acordo com 

respostas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE). 

Esta é a primeira vez desde 2003 que o número de pessoas abaixo da linha de 

pobreza extrema volta a subir no Brasil. Há 10 anos, 26,2 milhões de pessoas 

estavam nesta condição. 

Por outro lado, o número de pessoas pobres continua caindo no país. Em 2013, 28,6 

milhões de brasileiros estavam na linha de pobreza contra 30,3 milhões registrados 

no ano anterior. Há uma década, o número de pobres era de 61,8 milhões de 

pessoas.  

A lógica para definir quem está abaixo da linha de pobreza é a mesma - com a 

diferença que o valor considerado é o dobro do determinado para quem está em 

situação de miséria.  

Fonte: Juliana Pimenta/EXAME.com 

 



CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPE/ 2015 – AUXILIAR DE FARMÁCIA 
 

         CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.              20 

2. Tendo em vista o texto apresentado e suas informações, redija um texto 

dissertativo-argumentativo, sobre o tema: “A repercussão do aumento da 

miséria para o desenvolvimento econômico de um país como o Brasil”. 

3. Em sua dissertação procure ter claro, antes de começar a escrever, o que você 

pensa sobre o assunto. 

4. Escreva seu texto numa linguagem impessoal, defendendo sua ideia por meio de 

uma análise com argumentos sólidos e consistentes, não apenas “achando” alguma 

coisa sobre o assunto. 

5. Um bom texto é aquele que requer leitura sem esforço, e não aquele de difícil 

compreensão – embora, com frequência, seja necessário um grande esforço da 

parte de quem escreve para conseguir tal efeito. 

6. Respeite as regras gramaticais e ordene os pensamentos em uma sequência 

metódica e lógica, transformando-os em palavras claras e expressivas, evitando que 

o leitor tenha que se esforçar para decifrá-las. 

7. DÊ UM TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO, escrevendo-o no local apropriado do 

impresso para a produção da redação. 

8. Desenvolva a sua dissertação no máximo em 30 (trinta) linhas e no mínimo em 

120 (cento e vinte) palavras. 

9. O valor da redação é de 100 (cem) pontos. 

10. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 

11. Você pode escrever com letra cursiva ou de fôrma. Qualquer que seja sua 

opção, DIFERENCIE AS LETRAS MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS. 

12. Será atribuída nota zero à redação: 

a) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido; 

b) que fuja da tipologia, tema e proposta da redação; 

c) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, 

espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos 

alheios à língua portuguesa escrita ou em idioma diverso do Português; 

d) que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta; 



CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPE/ 2015 – AUXILIAR DE FARMÁCIA 
 

         CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.              21 

e) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro 

autor; 

f) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a 

identificação do candidato. 
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RASCUNHO 
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Corte aqui 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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