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Nome do Candidato  Inscrição

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Qual o sabor da sua infância?
Os pratos que marcaram nossas vidas podem nos 

revelar

FLÁVIA YURI OSHIMA

Sou louca por sopas. Experimento qualquer sabor 
que apareça na minha frente. Meu paladar acolhe 
sopas quentes e frias, cremosas e ralas, salgadas, 
amargas, apimentadas e doces (no meu critério, 
canjica é sopa). Se tiver sopa no cardápio, to dentro. 
Já vi muitos dos meus amigos tremerem de gastura 
por ver aquele caldo fumegante na minha colher num 
almoço de verão. Durante muito tempo, quando me 
importava mais com a opinião dos outros, tentei 
disfarçar. Mas a atração que sinto por uma tigela cheia 
de caldo bem temperado sempre foi maior que eu. 
Tomei consciência da sopa em minha vida quando 
li A morte do gourmet, da filósofa francesa Muriel 
Barbery, em 2000. Não faço ideia se ela gosta de 
sopa. Também não é o tipo de alimento favorito do 
gourmet. Ocorre que, na história criada por Muriel, 
Pierre Arthens é um crítico gastronômico à beira da 
morte, que passa seus últimos dias recordando os 
sabores de sua vida. Cada um deles é relacionado a 
um momento ou a alguém. O livro é fino: 124 páginas. 
Mas toma tempo.  É impossível ler A morte.... sem 
pensar nos sabores da própria vida. Muitas vezes, as 
lembranças vêm acompanhadas de uma pausa para 
comer uma coisinha.

A brincadeira vai longe de acordo com as relações 
que criamos. Dá para usar os namorados como 
referências. Qual o sabor que mais me dava prazer 
quando namorava sicrano? Dá para usar estilos 
também. Qual o prato de que mais gostava quando 
era gótica? E quando era metida a bicho grilo de 
butique? Pode ser divertido, ridículo e emocionante 
ao mesmo tempo. 

A ordem cronológica funciona. Tentei lembrar o 
primeiro sabor que me deu prazer. Cheguei à canja 
de galinha rala que a sogra da minha madrinha 
cozinhava todos os dias no jantar. Com uma avó 
japonesa e outra italiana, ambas exímias cozinheiras, 
pensar na canja rala da avó de outra pessoa soa como 
desvio de caráter.  Por minhas avós e por vaidade, 
tentei enganar a memória. Quem sabe me lembraria 
de algo mais sofisticado ou charmoso, ligado às 
minhas raízes, como um missoshiro com peixe seco 
e shiitake, ou um capeletti in brodo recheado. Não 

rolou. Não consigo me esquecer da  tal canja rala, 
feita com arroz, cenoura, pouco frango, sal e só.

Resolvi apurar as primeiras memórias de outros. 
Caldo verde era o gosto da infância do poeta português 
Fernando Pessoa (fonte: À mesa com Fernando 
Pessoa, de Luís Machado). A Nena, babá dos meus 
filhos, se lembra do bife que a avó fritava às seis da 
manhã para a marmita do tio. Quando sobrava um 
para ela, a pequena Nena se lambuzava. O quindim 
feito pelo avô português era o sabor mais saudoso 
do poeta Vinícius de Moraes (fonte: Pois sou um bom 
cozinheiro, de Vinícius de Moraes). Guimarães Rosa 
gostava de biscoito de nata e de biscoito de polvilho 
(fonte: ensaio sobre o livro Relembramentos, de Vilma 
Guimarães Rosa).

Meu marido se lembrou de um prato de feijão 
com arroz que a mãe fez para ele, igualzinho ao que 
Zilka Salaberry fez para Tarcísio Meira na novela 
Irmãos Coragem. Minha filha de seis anos se lembrou 
do mamão. Meu filho de nove anos, da laranja lima 
(nenhum dos dois se lembrou das papinhas orgânicas 
que eu fazia logo cedo antes de ir para o trabalho). 

Me dei por satisfeita. A canja não é menos nobre 
que o bife da Nena ou o quindim do Vinícius.

O escritor francês Marcel Proust também me 
ajudou a encampar em público, aqui na internet, 
minha história de amor por uma canja rala. Se um 
bolinho madeleine foi capaz de inspirar uma obra 
da envergadura de Em busca do tempo perdido, 
como afirmou  Proust, porque eu não poderia me 
reconfortar, em paz, com a sopa rala feita por uma 
avó que nem era minha?

As comidas têm um efeito real sobre nós. Podem 
nos relaxar, nos excitar, nos levar a um estado 
de criatividade. Fazer essa viagem até a mais 
longínqua infância em busca de um sabor que a 
represente também é uma forma de nos (re)conhecer. 
E você, qual o sabor da sua infância?

 Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/Flavia-Yuri-Oshi-
ma/noticia/2014/06/bqual-o-saborb-da-sua-infancia.html
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QUESTÃO 01
Em relação ao excerto: “Meu paladar acolhe 
sopas quentes e frias, cremosas e ralas, 
salgadas, amargas, apimentadas e doces 
(no meu critério, canjica é sopa).”, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Infere-se que a autora acredita que nem todos 
considerem canjica um tipo de sopa. 

(B) “Meu paladar” e “meu critério” exercem função de 
sujeito no excerto.

(C) Há apenas dois adjetivos no excerto. 
(D) Os parênteses foram utilizados para destacar 

uma nota emocional essencial à compreensão do 
excerto. 

(E) O verbo “acolher” foi usado com o sentido de 
“refugiar”.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa que apresenta uma 
escrita gramaticalmente correta e que não gera 
alteração de sentido para o seguinte período: 
“Se tiver sopa no cardápio, to dentro.”  

(A) “Ainda que tenha sopa no cardápio, eu estou 
dentro.”

(B) “Quando tiver sopa no cardápio, eu estou dentro.”
(C) “Caso tenha sopa no cardápio, eu estou dentro.”
(D) “Ao ter sopa no cardápio, eu estou dentro.”
(E) “Caso tiver sopa no cardápio, eu estou dentro.”

QUESTÃO 03
Em relação ao texto, assinale a alternativa 
correta.  

(A) A autora, Flávia Yuri, assim como seus amigos, 
gosta de tomar caldos quentes até durante almoços 
de verão. 

(B) Na apuração das memórias alheias, Flávia Yuri 
concluiu que as papinhas orgânicas que fazia não 
estavam entre as lembranças dos filhos.

(C) Flávia Yuri sempre assumiu que é louca por sopas.
(D) Pela leitura do livro da filósofa Muriel Barbery, 

Flávia Yuri conclui que, assim como ela, a filósofa 
também adora sopas. 

(E) A leitura do livro A morte do gourmet nos distancia 
dos sabores de nossa própria vida, conduzindo ao 
conhecimento de outros sabores.

QUESTÃO 04
Em “Meu filho de nove anos, da laranja lima...”, 
a vírgula foi utilizada para

(A) separar adjunto adnominal.
(B) separar uma sequência de termos com mesmo 

valor sintático. 
(C) separar aposto explicativo. 

(D) separar orações coordenadas.
(E) indicar a supressão de termos na oração. 

QUESTÃO 05
Em relação ao período: “Tentei lembrar o 
primeiro sabor que me deu prazer.”, é correto 
afirmar que

(A) é um período composto por coordenação. 
(B) os sujeitos das duas orações são determinados e, 

respectivamente, desinencial e simples. 
(C) há uma inadequação gramatical no período quanto 

à colocação pronominal. 
(D) o tempo verbal predominante no período é o 

presente do indicativo. 
(E) há uma inadequação gramatical no período quanto 

à ortografia. 

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma, dentro dos parênteses, a respeito dos 
elementos destacados a seguir.

(A) “Não faço ideia se ela gosta de sopa.”. (conjunção 
subordinativa integrante).

(B) “Minha filha de seis anos se lembrou do mamão.”. 
(índice de indeterminação do sujeito).

(C) “Se um bolinho madeleine foi capaz de inspirar 
uma obra...”. (pronome apassavidor).

(D) “Nena se lambuzava.”. (partícula de realce).
(E) “Se tiver sopa no cardápio, to dentro.”(conjunção 

subordinativa causal).

QUESTÃO 07
Em “A Nena, babá dos meus filhos, se lembra 
do bife que a avó fritava...”, a expressão em 
destaque é um

(A) adjunto adnominal. 
(B) adjunto adverbial. 
(C) complemento nominal.
(D) aposto. 
(E) predicativo do sujeito.

QUESTÃO 08
Nas duas orações a seguir, pertencentes a 
períodos diferentes: “... as lembranças vêm 
acompanhadas...” e “As comidas têm um efeito 
real sobre nós.”, os dois termos destacados 
estão acentuados 

(A) para concordar com os sujeitos compostos que os 
antecedem.

(B) para atender à regência dos nomes “lembranças” e 
“comidas”.

(C) porque estão conjugados na primeira pessoa do 
plural do presente do indicativo.



5 Cargo: Técnico em Farmácia

(D) porque todos os verbos conjugados em primeira 
pessoa do plural, independente de tempo e 
modo, devem receber acento diferencial. 

(E) porque estão conjugados na terceira pessoa do 
plural do presente do indicativo.

QUESTÃO 09
Em “A Nena, babá dos meus filhos, se lembra 
do bife que a avó fritava às seis da manhã 
para a marmita do tio.”, é correto afirmar que

(A) os termos destacados são todos artigos  
femininos definidos. 

(B) o primeiro e o último termos destacados são 
artigos e os demais preposições. 

(C) há apenas quatro artigos e uma preposição  
entre os termos destacados. 

(D) os três últimos termos são preposições e o 
primeiro, um artigo feminino definido. 

(E) há  apenas  três  artigos  e  uma  preposição  
entre os termos destacados.

QUESTÃO 10
Em “A canja não é menos nobre que o bife 
da Nena ou o quindim do Vinícius.”, a relação 
sintático-semântica estabelecida entre as 
orações é de 

(A) consequência.
(B) comparação. 
(C) causa.
(D) conformidade. 
(E) proporção.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
A metade da metade de um número é 100. 
Então esse número é

(A) 25.
(B) 200.
(C) 400.
(D) 50.
(E) 150.

QUESTÃO 12
A cartela de um jogo tem cinco campos 
ocultos, que devem ser raspados em ordem, 
a fim de se descobrir qual é o prêmio total. 
No primeiro campo, há o valor R$ 20,00 no 
segundo campo R$ 30,00 no terceiro R$ 40,00 
no quarto R$ 50,00 e, no quinto campo, R$ 
60,00. A soma desses valores corresponde 
ao prêmio a ser recebido (R$ 200). Caso outra 
cartela tivesse o primeiro valor igual a R$ 
50,00 e se os valores fossem aumentando de 
R$ 20,00 em R$ 20,00 qual seria o valor total 
recebido?

(A) R$ 300,00.
(B) R$ 350,00.
(C) R$ 400,00.
(D) R$ 410,00.
(E) R$ 450,00.
 

QUESTÃO 13
Uma sala de aula conta com 60 alunos. Se 
45% destes são meninos, a diferença entre o 
número de meninos e meninas é

(A) 3.
(B) 10.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 12.
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QUESTÃO 14
Uma equipe queria montar bandeiras 
para que sua torcida pudesse enfeitar as 
arquibancadas durante os jogos. Entrariam 
em votação duas cores em especial: Azul e 
Amarelo. No entanto, no dia da votação, a 
equipe decidiu que ambas seriam usadas. 
Alguns fizeram bandeiras azuis, outros 
fizeram bandeiras amarelas, e um grupo fez 
bandeiras com as duas cores. Se 30 bandeiras 
tinham ambas as cores, 90 bandeiras tinham 
a cor azul e 60 tinham a cor amarela, quantas 
bandeiras foram confeccionadas no total? 

(A) 120.
(B) 150.
(C) 180.
(D) 200.
(E) 130.

QUESTÃO 15
A proposição “JOÃO SOBE OU MARIA 
DESCE” é falsa. Então,

(A) “João não sobe e Maria não desce”. 
(B) “João desce então Maria desce”.
(C) “Maria desce se, e somente se, Maria sobe”.
(D) “João sobe e desce”.
(E) “Alguém, entre eles, sobe”.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
Quanto à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares, assinale a alternativa correta.

(A) Por ser uma empresa pública, tem personalidade 
jurídica de direito público.

(B) É uma sociedade de economia mista, com 
personalidade jurídica de direito privado.

(C) Tem personalidade jurídica de direito público, 
com patrimônio próprio.

(D) Tem personalidade jurídica de direito privado, 
com patrimônio privado.

(E) Tem personalidade jurídica de direito privado, 
com patrimônio próprio.

 

QUESTÃO 17
Quanto à competência da EBSERH, assinale 
a alternativa correta.

(A) Administrar toda rede de saúde, principalmente 
as unidades básicas de saúde, bem como 
prestar serviços de assistência ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
no âmbito do SUS.

(B) Prestar a todas as instituições públicas de ensino 
superior apoio de infraestrutura, logística e 
manutenção. 

(C) Prestar serviços de apoio à geração do 
conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e 
aplicadas nos hospitais universitários federais e 
a outras instituições congêneres. 

(D) Por ter natureza privada, a EBSERH não é 
obrigada a dar ampla publicidade aos seus 
contratos. 

(E) Não compete à EBSERH prestar serviços de 
apoio à pesquisa e à extensão, sendo estas 
atribuições exclusivas das Universidades. 

QUESTÃO 18
Quanto aos Órgãos de Administração da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
assinale a alternativa correta.

(A) O Conselho de Administração é órgão de 
orientação superior da EBSERH, composto 
de nove membros, nomeados pelo Ministro de 
Estado da Educação. 

(B) Metade dos membros do Conselho de 
Administração será indicado pelo Ministro de 
Estado da Saúde. 

(C) O Conselho de Administração da EBSERH não 
terá nenhum membro reitor de universidade 
federal ou diretor de hospital universitário federal. 
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S(D) Os empregados não terão representantes no 
Conselho de Administração da EBSERH. 

(E) O presidente do Conselho de Administração 
será um dos membros indicados pelo Ministro de 
Estado da Saúde. 

QUESTÃO 19
Quanto ao Conselho Fiscal da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale 
a alternativa correta.

(A) O Conselho Fiscal é órgão permanente da 
EBSERH e compõe-se de três membros efetivos 
e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro 
de Estado da Saúde. 

(B) Um membro do Conselho Fiscal será indicado 
pelo Ministro de Estado da Saúde, outro 
membro será indicado pelo Ministro de Estado 
da Educação e outro membro será indicado 
pelo Ministro de Estado da Fazenda como 
representante do Tesouro Nacional. 

(C) O mandato dos membros do Conselho Fiscal 
será de três anos contados a partir da data de 
publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período. 

(D) Os membros do Conselho Fiscal, salvo 
impedimento legal, farão jus a honorários 
mensais correspondentes a vinte por cento da 
remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH. 

(E) Compete ao Conselho Fiscal da EBSERH 
convocar reuniões da Diretoria. 

QUESTÃO 20
De acordo com o Regimento Interno da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
assinale a alternativa correta.

(A) É um dos órgãos de assessoramento    
diretamente vinculados à Presidência, o colégio 
de diretores. 

(B) Nas ausências e impedimentos, o Presidente 
será substituído pelo Vice Presidente. 

(C) Cada uma das Diretorias que compõem a 
EBSERH elaborará e aprovará seu regulamento 
e organograma funcional. 

(D) Compete à Consultoria Jurídica da EBSERH 
submeter ao Presidente, para aprovação pela 
Diretoria Executiva, o regulamento com o 
detalhamento das atribuições e o organograma 
da Consultoria Jurídica. 

(E) Compete à Coordenadoria de Gestão Integrada 
definir diretrizes, em parceria com a presidência, 
para a gestão estratégica institucional.

QUESTÃO 21
Assinale a alternativa correta.

(A) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, 
deliberativa e permanente do Sistema Único de 
Saúde em cada esfera de Governo. 

(B) Não cabe a participação popular nos Conselhos 
de Saúde. 

(C) O Conselho de Saúde atua na formulação e 
proposição de estratégias e no controle da 
execução das Políticas de Saúde, exceto nos 
seus aspectos econômico e financeiro. 

(D) A instituição dos Conselhos de Saúde é 
estabelecida por resoluções. 

(E) A instituição e reformulação dos Conselhos de 
Saúde deverão ser feitas atendendo às demandas 
da população, definidas exclusivamente pelo 
Secretário de Saúde. 

 

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa correta.

(A) As atribuições da vigilância sanitária não 
abrangem o controle de bens de consumo que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com 
a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção e consumo. 

(B) Entende-se por vigilância epidemiológica 
um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos. 

(C) A avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam à saúde não abrangem os programas 
de saúde do trabalhador de competência do 
Sistema Único de Saúde.

(D) A direção do Sistema Único de Saúde é 
descentralizada. 

(E) Não é atribuição do Sistema Único de Saúde 
a participação na normatização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições 
e empresas públicas e privadas.
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QUESTÃO 23
Assinale a alternativa correta.

(A) Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde. 

(B) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 
é um acordo de colaboração firmado somente 
entre os municípios com a finalidade de organizar 
e integrar as ações e serviços de saúde na rede 
regionalizada e hierarquizada.

(C) Rede de atenção à saúde é o conjunto de ações 
e serviços de saúde articulados em níveis de 
complexidade decrescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(D) Comissões Intergestores são comissões de 
julgamento das contrapartidas oferecidas pelos 
municípios para o recebimento de recursos 
federais.

(E) Mapa da Saúde é a divisão das pessoas 
atendidas pelo Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa correta.

(A) A cada dezoito meses, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 
(RENASES). 

(B) A Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde (RENASES) compreende todas as ações 
e serviços que o SUS oferece ao usuário para 
atendimento da integralidade da assistência à 
saúde.  

(C) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão adotar relações específicas e 
complementares de ações e serviços de saúde, 
em consonância com a RENASES. 

(D) A Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME) compreende a seleção e 
a padronização de medicamentos indicados para 
atendimento de doenças ou agravo no âmbito do 
SUS e da iniciativa privada. 

(E) A cada dezoito meses, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais,   
(RENAME), do respectivo  Formulário  
Terapêutico Nacional e dos Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas. 

QUESTÃO 25
Quanto às competências do Sistema Único 
de Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) Não compete ao SUS fiscalizar e inspecionar 
alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano. 

(B) Não compete ao SUS participar do controle e 
fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos. 

(C) Não compete ao SUS colaborar na proteção do 
meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

(D) Não compete ao SUS fiscalizar e inspecionar 
bebidas e águas para consumo animal. 

(E) Não compete ao SUS ordenar a formação de 
recursos humanos na área da saúde.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Sobre Farmácia hospitalar, suas 
características, funções e atribuições, 
assinale a alternativa correta.

(A) Os erros de medicação não podem ser reduzidos 
com adequações no sistema de distribuição de 
medicamentos, uma vez que os erros estão 
relacionados aos prescritores.

(B) O Sistema de Distribuição de Medicamentos 
por Prescrição Individualizada tem como 
desvantagem o aumento do estoque nas 
unidades de assistência do hospital.

(C) Para a manipulação de formas farmacêuticas 
estéreis, o profissional não pode apresentar 
sintomas de gripe ou outra enfermidade 
infecciosa.

(D) A seleção do elenco de medicamentos que serão 
disponibilizado pelo hospital deve ser realizada 
exclusivamente por profissional farmacêutico 
legalmente habilitado.

(E) Na farmácia hospitalar, não se pode desenvolver 
pesquisas de nenhuma natureza, uma vez 
que se trata de um ambiente hospitalar e não 
ambulatorial.

QUESTÃO 27
Sobre Seleção de Medicamentos  no Ciclo 
da Assistência Farmacêutica, assinale a 
alternativa correta.

(A) Embora não seja a primeira etapa do Ciclo 
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da Assistência Farmacêutica, a Seleção 
de medicamentos é provavelmente a mais 
importante.

(B) A Seleção de medicamentos deve ser realizada 
por uma Comissão de Farmácia e Terapêutica ou 
por uma comissão equivalente a esta.

(C) Durante a Seleção de Medicamentos, deve-se 
priorizar sempre a padronização de associações 
fixas de medicamentos.

(D) Durante a seleção, avalia-se somente aspectos 
relacionados aos custos da terapêutica, do 
armazenamento e de logística.

(E) Um elenco de medicamentos previamente 
padronizado não pode sofrer inclusão de novos 
medicamentos.

QUESTÃO 28
A farmacocinética descreve os processos 
que os medicamentos sofrem ao percorrer 
o organismo, desde sua administração até 
a sua excreção. Sobre farmacocinética, 
assinale a alternativa correta.

(A) A êmese não influencia na absorção de um 
fármaco administrado pela via oral.

(B) Todo medicamento, para exercer seu efeito sobre 
o organismo, deve ser absorvido e distribuído 
para então alcançar seu local de ação.

(C) O fígado é o órgão mais importante para a 
excreção de fármacos.

(D) Muitos fármacos se ligam a proteínas plasmáticas 
como a albumina durante o processo de 
distribuição.

(E) O leite materno não serve de via de excreção 
de fármacos. Assim, não há riscos de efeitos 
adversos nos lactentes caso suas mães ingiram 
medicamentos.

QUESTÃO 29
A escolha da via da administração de um 
fármaco, embora pareça simples, deve levar 
em conta uma série de fatores. Com base 
nas características de cada uma das vias, 
assinale a alternativa correta.

(A) As vias retal, oral e sublingual são classificadas 
como vias parenterais.

(B) O padrão de absorção pela via oral é o mais 
completo, uma vez que todo fármaco ingerido 
é absorvido devido à extensão da superfície 
intestinal.

(C) A via sublingual é empregada quando se deseja 
um efeito lento do medicamento.

(D) A via endovenosa reduz os riscos de efeitos 
adversos, pois o fármaco é administrado 
diretamente na corrente sanguínea.

(E) A via subcutânea não é apropriada para grandes 
volumes de fármaco.

QUESTÃO 30
A Portaria 344/98 aprova o Regulamento 
Técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial. Com dúvida 
sobre a prescrição médica, um paciente 
procura a farmácia para saber se está com 
a notificação de receita correta em relação 
ao que foi prescrito. Sobre este caso e a 
Portaria, assinale a alternativa que apresenta 
um medicamento sujeito à Notificação de 
Receita “B”, de cor azul.

(A) Lorazepam.
(B) Prometazina.
(C) Clomipramina.
(D) Amitriptilina.
(E) Sertralina.

QUESTÃO 31
Um paciente pediátrico, ao iniciar tratamento 
de um quadro infeccioso com antimicrobiano, 
recebeu a prescrição de um medicamento a 
base de amoxicilina suspensão oral com 400 
mg/5 mL para tomar 6,5 mL a cada 12 horas, 
por 7 dias. Sobre o caso, assinale a alternativa 
correta.

(A) Ao final do tratamento, o paciente terá ingerido 
um total de 6,5 g de amoxicilina.

(B) Por dia de tratamento, o paciente recebe 800 mg 
de amoxicilina.

(C) Caso o frasco do medicamento contenha 100 
mL de suspensão oral de amoxicilina, o paciente 
precisará receber dois frascos para completar o 
tratamento.

(D) Cada dose de 6,5 mL deste medicamento contém 
520 mg de amoxicilina.

(E) Se for substituir por uma apresentação de 
amoxicilina suspensão oral de 250 mg/5 mL, o 
paciente terá que tomar um volume menor que 
6,5 mL desta apresentação.
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QUESTÃO 32
O estudo da estabilidade de produtos 
farmacêuticos contribui para uma série de 
fatores, tais como, EXCETO

(A) orientar o desenvolvimento de formulações bem 
como de material de acondicionamento mais 
adequado ao produto.

(B) fornecer subsídios e parâmetros para 
aperfeiçoamento das formulações.

(C) estimar o prazo de validade bem como fornecer 
dados para a comprovação dessa validade.

(D) produzir informações sobre a confiabilidade e 
segurança dos produtos.

(E) permitir estimar o custo real de produção.

QUESTÃO 33
Os parâmetros de avaliação da estabilidade 
de produtos farmacêuticos, como os 
cosméticos, devem ser definidos pelo 
formulador de acordo com as características 
do produto. De modo geral, avaliam-se os 
parâmetros organolépticos, físico-químicos 
e microbiológicos. Sobre este tema, assinale 
a alternativa que apresenta somente 
parâmetros físico-químicos.

(A) Valor de pH e viscosidade.
(B) Cor e densidade.
(C) Valor de pH e odor.
(D) Contagem microbiana e viscosidade.
(E) Sabor e aspecto.

QUESTÃO 34
Qual das formas farmacêuticas a seguir se 
refere a uma solução de enxague bucal, com 
ação sobre as gengivas e as mucosas da boca 
e da garganta, que não deve ser deglutida?

(A) Solução aerossol.
(B) Suspensão.
(C) Elixir.
(D) Xarope.
(E) Colutório.

QUESTÃO 35
Os acidentes de trabalho ocorrem 
diariamente nas mais diversas instituições, 
não fugindo a esta regra às da área de saúde. 
Para prevenir contaminação acidental por 
riscos biológicos, devem ser observadas as 
seguintes orientações, EXCETO

(A)  usar luvas quando as atividades laborais exigirem 
contato com fluídos corpóreos, como a urina.

(B)  utilizar protetor facial, como óculos de segurança, 

principalmente ao manipular substâncias 
urticantes. 

(C)  evitar contato das mãos com a face. 
(D)  não aplicar cosméticos na área do laboratório.
(E)  não lavar as mãos ou realizar outras atividades 

de higiene pessoal nas pias de laboratório.

QUESTÃO 36
A Lei dos Medicamentos Genéricos 
(9787/99) altera a Lei no 6360/76, estabelece 
o medicamento genérico e dá outras 
providências. Sobre a Lei dos Medicamentos 
Genéricos, assinale a alternativa correta.

(A)  Produto Farmacêutico Intercambiável é aquele 
que pode ser substituído por qualquer outro 
produto com o mesmo princípio ativo.

(B)  Medicamentos Similares são aqueles que 
pertencem a um mesmo grupo terapêutico como 
o ciprofloxacino e o norfloxacino.

(C)  Medicamento Genérico é similar a um produto de 
referência ou inovador, que se pretende ser com 
este intercambiável.

(D)  Medicamento de Referência é aquele que possui 
um preço de mercado controlado pelo governo 
para servir de referência para as demais marcas.

(E)  Os prescritores que atendem pelo Sistema 
Único de Saúde não serão obrigados a adotar 
a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou na 
ausência desta a Internacional (DCI) em suas 
prescrições.

QUESTÃO 37
A ética profissional é o conjunto de normas 
éticas que convergem para a formação 
da consciência do profissional e refletem 
imperativos de sua conduta. Sobre a ética 
profissional, assinale a alternativa correta.

(A)  Todas profissões possuem um único código de 
ética.

(B)  O sigilo deve ser mantido sob qualquer 
circunstância.

(C)  O profissional sempre deve impor ao paciente 
o melhor tratamento, independente da decisão 
desse paciente em aderir ou não ao tratamento.

(D)  Dos valores éticos orientadores da área da 
saúde, destacam-se atitudes como: respeito, 
responsabilidade, solidariedade e empatia.

(E)  O sigilo profissional deve ser observado somente 
por médicos, uma vez que eles são os detentores 
das informações do paciente.
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QUESTÃO 38
Sobre o armazenamento e distribuição de 
medicamentos no Ciclo da Assistência 
Farmacêutica, assinale a alternativa correta.

(A)  O armazenamento de produtos termolábeis deve 
ser realizado em condições que garantam o 
isolamento térmico em relação ao meio ambiente.

(B)  A distribuição é a etapa do ciclo que, sendo 
realizada adequadamente, garante a 
preservação das características físico-químicas 
e microbiológicas dos produtos.

(C)  O monitoramento da rede de frio é um 
procedimento característico do transporte de 
medicamentos, não sendo aplicado a outras 
etapas da Assistência Farmacêutica.

(D)  Para a distribuição dos produtos farmacêuticos, 
caso exista um fluxograma de entrega, 
um cronograma de distribuição se torna 
desnecessário.

(E)  Temperatura ambiente refere-se a uma faixa de 
temperatura para o armazenamento de certos 
medicamentos que varia de 2º a 30º C.

QUESTÃO 39
Sobre a Portaria 344/1998, que aprova o 
Regulamento Técnico sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Somente médicos podem prescrever substâncias 
controladas por esta portaria.

(B)  Esta portaria regulamenta somente o uso de 
substâncias psicotrópicas e entorpecentes

(C)  A receita de medicamentos da lista C1 deve ser 
em duas vias, devendo a segunda via ficar retida 
na farmácia.

(D)  As notificações de receita “A” serão válidas por 
um período de 60 dias.

(E)  Medicamentos antiparkinsonianos podem ser 
prescritos em quantidades para até 6 meses de 
tratamento. 

QUESTÃO 40
A estabilidade dos produtos farmacêuticos 
pode ser influenciada tanto por fatores 
intrínsecos (relacionados ao produto) como 
extrínsecos (fatores externos). Sobre este 
tema, assinale a alternativa que apresenta um 
fator intrínseco.

(A)  Umidade.
(B)  pH.
(C)  Temperatura.
(D)  Microrganismos.
(E)  Material de acondicionamento.

QUESTÃO 41
Com base nas propriedades de cada via de 
administração, assinale a alternativa correta.

(A)  Quando um medicamento é administrado na 
cavidade bucal ou em uma parte específica 
desta, como: gengiva, palato, língua e dente, diz-
se que foi empregada a via oral.

(B)  A formas inalatórias por via oral ou nasal são 
empregadas apenas para efeitos locais no 
sistema respiratório.

(C)  A via subcutânea não é adequada para a 
administração de grandes volumes.

(D)  Na administração intravenosa, a absorção do 
medicamento é mais rápida que por via oral.

(E)  A via oral pode ser empregada com muita 
comodidade e segurança, uma vez que a 
presença de alimentos não interfere na absorção 
dos medicamentos.

QUESTÃO 42
Uma série de parâmetros pode ser utilizada 
para gerenciamento do estoque de uma 
farmácia hospitalar. Cada um desses 
parâmetros reflete uma informação para que 
o gestor possa sempre manter um estoque 
para o atendimento das demandas em 
tempo oportuno. Sobre este tema, assinale a 
alternativa que melhor define o que é “Ponto 
de Requisição de Medicamentos”.

(A)  É a média dos consumos mensais de cada 
produto, em um certo período, que varia de 3 
meses a 1 ano a ser requisitado.

(B)  É a quantidade de produto que, quando atingida, 
deve gerar um novo pedido de compras.

(C)  É a quantidade mínima de produto que deve 
ser mantida de cada medicamento, enquanto o 
pedido está sendo processado.

(D)  É a quantidade máxima de produto que deve ser 
requisitada para atingir a capacidade máxima de 
estocagem.

(E)  É a média ponderada dos estoques mínimos de 
cada produto do estoque que sinaliza o momento 
de requisição.
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QUESTÃO 43
Um médico procura o serviço de farmácia 
para saber se há algum risco na utilização 
do ibuprofeno com antimicrobianos. Com 
base em seus conhecimentos de interações 
medicamentosas, o técnico em farmácia 
orienta o prescritor que uma das drogas a 
seguir pode causar  crises convulsivas no 
usuário. Qual é essa droga?

(A)  Amoxicilina.
(B)  Cefalexina.
(C)  Azitromicina.
(D)  Ciprofloxacino.
(E)  Claritromicina.

QUESTÃO 44
Um paciente procura o médico, o qual 
identifica um processo inflamatório das 
articulações e, seguindo as diretrizes 
de tratamento desta situação, indica ao 
paciente um anti-inflamatório, entre outros 
medicamentos. Assinale a alternativa que 
apresenta um medicamento com ação anti-
inflamatória indicado a este paciente.

(A)  Benzilpenicilina.
(B)  Levotiroxina.
(C)  Gliclazida.
(D)  Nitrofurantoína.
(E)  Cetorolaco.

QUESTÃO 45
Partindo de uma solução padrão de ácido 
acético de concentração 3 mol/L, foi solicitado 
ao técnico em farmácia que preparasse 1 litro 
de uma solução deste mesmo ácido a 0,75 
mol/L. Quantos mL da solução padrão serão 
necessários?

(A)  250 mL.
(B)  0,75 mL.
(C)  750 mL.
(D)  0,25mL.
(E)  7,5 mL.

QUESTÃO 46
Um paciente procura o técnico em farmácia 
para elucidar uma dúvida quanto à utilização 
de seus medicamentos. Segundo o paciente, 
o médico lhe disse algo sobre tomar um dos 
medicamentos a seguir com suco de laranja, 
para otimizar o resultado do tratamento. Qual 
dos medicamentos a seguir deve ser utilizado 
juntamente com suco de laranja?

(A)  Sulfato ferroso.

(B)  Omeprazol.
(C)  Ranitidina.
(D) Diclofenaco.
(E)  Hidróxido de alumínio.

QUESTÃO 47
Assinale a alternativa correta.

(A)  Matéria-prima é a substância ativa da formulação 
tanto magistral quanto oficinal.

(B)  Lote é um número de registro que se aplica 
somente ao produto acabado, não sendo 
empregado a produtos inacabados ou matéria-
prima.

(C)  Gel é uma forma farmacêutica líquida, bastante 
viscosa, que pode receber um ou mais princípios 
ativos.

(D)  Droga é toda substância de origem animal, 
mineral ou vegetal de onde é extraído o princípio 
ativo, que possui ação farmacológica.

(E)  Embalagem primária é a mais externa, que 
não tem contato direto com o produto, a qual 
apresenta ao usuário as primeiras informações 
do produto.
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QUESTÃO 48
Para preparar 300 mL de uma solução de digliconato de clorexidina 0,1%, solução oral, o técnico em 
farmácia terá que conhecer as quantidades de cada um dos componentes com base na formulação a 
seguir. Em relação ao assunto, avalie as alternativas e assinale a alternativa correta.

(A)  O volume final após a preparação será de um pouco mais de 304,5 mL de solução de clorexidina 0,1%.
(B)  Para o preparo desta formulação, serão gastos aproximadamente 296,5 mL de água purificada.
(C)  O componente com maior teor de concentração no produto final será o clorexidina.
(D)  Serão necessários 300 mL de água para a preparação desta formulação.
(E)  Entre as matérias-primas, tanto o clorexidina como o polissorbato possuem uma concentração igual a 20%.

QUESTÃO 49
Ao organizar os medicamentos do setor de farmácia por classe terapêutica, o técnico em farmácia se 
deparou com cinco medicamentos, sendo que um deles não é indicado como droga anti-hipertensiva, 
devendo assim ser alocado em outra área da farmácia. Dos medicamentos a seguir, qual NÃO é indicado 
como droga anti-hipertensiva?

(A)  Propranolol.
(B)  Losartana.
(C)  Enalapril.
(D)  Anlodipino.
(E)  Epinefrina.

QUESTÃO 50
A importância da dispensação repousa, principalmente, no fato de ser o momento em que os profissionais 
da farmácia interagem diretamente com o usuário. Sobre a dispensação de medicamentos, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A dispensação, embora importante, não oportuniza a promoção do uso racional de medicamentos.
(B)  Durante a dispensação, orienta-se quanto ao uso adequado do medicamento, enquanto o modo de armazenar 

o medicamento na residência deve ser realizado pela equipe de enfermagem.
(C)  Durante a dispensação, deve-se promover a adesão ao tratamento prescrito pelo médico ou cirurgião dentista.
(D)  Não cabe ao serviço de farmácia verificar a adequação do tratamento ao paciente.
(E)  A dispensação fundamenta-se em transmitir as especificidades do tratamento ao paciente, considerando as 

especificidades do tratamento e não do paciente.




