
 

PROCESSO SELETIVO 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO 

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH 
 

 
 

F201 - AUXILIAR DE FARMÁCIA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

 
 

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto a seguir para responder ás questões de 01 a 
04. 
 

Texto 1 
 
Gostar de política não é uma opção, mas uma 
necessidade. Primeiro, porque o cidadão precisa de um 
conhecimento político para escolher seu candidato. 
Depois, porque a política está presente na escola, no 
trabalho, enfim, na vida. Logo, torna-se fundamental o 
gosto por ela, pois é ela que rege a nossa existência. 

Sidomar F. Vieira, Ufam, 2008. 

 

QUESTÃO 01 

O texto acima se trata: 
 
A) De um texto descritivo; 
B) De um texto narrativo; 
C) De um texto argumentativo; 
D) De um texto injuntivo. 
 

QUESTÃO 02 

Quando o autor afirma que “gostar de política não é uma 
opção”: 
 
A) Ele quer alegar que este fato é imposto por vários 

meios sociais, especialmente pela mídia; 
B) O autor conclui que pelo fato da política manifestar-se 

em diversos meios sociais, as pessoas devem tomar 
gosto por ela e se vincular a partidos políticos; 

C) Ele pretende convencer as pessoas mais incrédulas da 
necessidade da política, tendo em vista que os 
interesses individuais são conquistados por ela; 

D) O autor defende que a necessidade do gosto da política 
se dá pelo fato desta reger nossa existência e estar 
presente em diversos debates. 

 

QUESTÃO 03 

Observe este trecho: 
“Gostar de política não é uma opção, mas uma 
necessidade”. 
O termo destacado representa uma conjunção: 
  
A) Coordenativa alternativa; 
B) Coordenativa conclusiva; 
C) Coordenativa explicativa; 
D) Coordenativa adversativa. 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 

04. Na frase: “Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, 
pois é ela que rege a nossa existência”. 
O termo destacado pode ser substituído pelas palavras a 
seguir, exceto: 
  
A) Por isso; 
B) Por conseguinte; 
C) Entretanto; 
D) Portanto. 
 

QUESTÃO 05 

Na frase: “talvez os professores antevejam uma resolução 
para o caso”. O modo e o tempo do verbo são 
respectivamente: 
 
A) Subjuntivo - presente; 
B) Subjuntivo - pretérito; 
C) Indicativo – presente; 
D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F201 - AUXILIAR DE FARMÁCIA 
PROCESSO SELETIVO DO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH 

2 de 10 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09. 
 

Texto 2 – O sucesso da mala 
 

Respiro ofegante. Trago nas mãos uma pequena 
mala e uma agenda tinindo de nova. É meu primeiro dia 
de aula. Venho substituir uma professora que teve que se 
ausentar "por motivo de força maior". Entro timidamente 
na sala dos professores e sou encarada por todos. Uma 
das colegas, tentando me deixar mais à vontade, 
pergunta:  

- É você que veio substituir a Edith? 
- Sim - respondo num fio de voz.  
- Fala forte, querida, caso contrário vai ser tragada 

pelos alunos - e morre de rir. 
- Ela nem imagina o que a espera, não é mesmo? - 

e a equipe toda se diverte com a minha cara. 
Convidada a me sentar, aceito para não parecer 

antipática. Eles continuam a conversar como se eu não 
estivesse ali. Até que, finalmente, toca o sinal. É hora de 
começar a aula. Pego meu material e percebo que me 
olham curiosos para saber o que tenho dentro da mala. 
Antes que me perguntem, acelero o passo e sigo para a 
sala de aula. Entro e vejo um montão de olhinhos curiosos 
a me analisar que, em seguida, se voltam para a maleta. 
Eu a coloco em cima da mesa e a abro sem deixar que 
vejam o que há lá dentro. 

- O que tem aí, professora?  
- Em breve vocês saberão.  
No fim do dia, fecho a mala, junto minhas coisas e 

saio. No dia seguinte, me comporto da mesma maneira, e 
no outro e no noutro... As aulas correm bem e sinto que 
conquistei a classe, que participa com muito interesse. Os 
professores já não me encaram. A mala, porém, continua 
sendo alvo de olhares curiosos.  

Chego à escola no meu último dia de aula. A titular 
da turma voltará na semana seguinte. Na sala dos 
professores ouço a pergunta guardada há tantos dias:  

- Afinal, o que você guarda de tão mágico dentro 
dessa mala que conseguiu modificar a sala em tão pouco 
tempo? 

- Podem olhar - respondo, abrindo o fecho. 
- Mas não tem nada aí! - comentam.  
- O essencial é invisível aos olhos. Aqui guardo o 

meu melhor. 
Todos ficam me olhando. Parecem estar pensando 

no que eu disse. Pego meu material, me despeço e saio. 
Cybele Meyer 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

O texto 2, por suas características, pode ser classificado 
como: 
 
A) um artigo; 
B) uma crônica; 
C) um conto; 
D) uma notícia. 
 

QUESTÃO 07 

São objetivos do texto, exceto: 
 
A) Demonstrar que o que a pessoa tem de melhor não 

pode ser visto; 
B) Discutir a rotina do professor, especialmente a de um 

professor novato; 
C) Citar a indisciplina escolar como um desafio a ser 

enfrentado pelos professores; 
D) Discutir a valorização docente, pois os professores 

possuem grandes desafios e deveriam ter ganhos 
financeiros mais justos. 

 

QUESTÃO 08 

No trecho: “o essencial é invisível aos olhos”. São 
sinônimos do termo destacado, exceto: 
 
A) Precípuo; 
B) Crucial; 
C) Premente; 
D) Medular. 
 

QUESTÃO 09 

Observe a antepenúltima linha do texto: 
 
- [...] Aqui guardo o meu melhor. 
 
O termo destacado refere-se: 
 
A) À sala de aula; 
B) Aos escritos guardados secretamente; 
C) Ao material inovador que a professora trabalhava; 
D) À mala que a professora carregava. 
 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa correta, considerando que à direita 
de cada palavra há um sinônimo, exceto: 
 
A) Tragar – fumar; 
B) Encarar – cravar; 
C) Titular – dono; 
D) Essencial – precípuo. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA  
 

QUESTÃO 11 

Considere as seguintes proposições, todas com valor 
lógico verdadeiro: 
 

I. Se Maria não é bonita, então João é louco; 
II. Se Ana é baiana, então Rex é pastor; 
III. Se Ana não é baiana, então Maria é bonita; 
IV. Se Rex é pastor, então João não é louco. 
 

Com base no raciocínio lógico dedutivo, pode-se garantir 
que: 
 

A) Maria é bonita; 
B) João não é louco; 
C) Ana é baiana; 
D) Rex é pastor. 
 

QUESTÃO 12 

Sabe-se que é falsa a seguinte afirmação: “Morgana não 
é médica ou Carla é advogada”. Segue, a partir desta 
informação, que uma das afirmativas a seguir é 
verdadeira. Assinale-a: 
 

A) Morgana é médica e Carla é advogada; 
B) Se Morgana é médica, então Carla é advogada; 
C) Morgana não é médica e Carla não é advogada; 
D) Se Carla é advogada, então Morgana é médica. 
 

QUESTÃO 13 

Numa sala de reunião, encontram-se 25 pessoas. Sobre 
elas, é possível afirmar que: 
 

A) Ao menos uma delas nasceu em ano bissexto; 
B) Nenhuma delas faz aniversário em fevereiro; 
C) Ao menos três delas fazem aniversário no mesmo mês; 
D) Cinco delas fazem aniversário no mesmo mês. 
 

QUESTÃO 14 

Admita verdadeira a seguinte proposição: 
 

"Se uma pessoa é fumante, então ela terá problemas 
respiratórios no futuro". 
 

Dois idosos foram ao médico e ficou diagnosticado que o 
Sr. Cleiton tem problemas respiratórios e o Sr. Nilson não 
os tem. Com base nessas informações, pode-se afirmar 
que: 
 

A) Nenhum dos dois idosos mencionados foi fumante; 
B) O Sr. Cleiton foi fumante e o Sr. Nilson não foi fumante; 
C) Os dois idosos mencionados foram fumantes; 
D) O Sr. Nilson não foi fumante e nada se pode afirmar 

sobre o Sr. Cleiton. 

QUESTÃO 15 

A bota é preta, ou o sapato é branco ou o tênis é verde. 
Se o sapato é branco, então o chinelo é marrom. Se a 
sapatilha é dourada, então o chinelo não é marrom.  Se o 
tênis é verde, então a sapatilha não é dourada. Ora, a 
sapatilha é dourada. Então: 
 
A) A bota é preta, o sapato é branco e o tênis não é verde; 
B) A bota não é preta, o sapato não é branco e o tênis é 

verde; 
C) A bota não é preta, o sapato é branco e o tênis não é 

verde; 
D) A bota é preta, o sapato não é branco e o tênis não é 

verde. 
 

QUESTÃO 16 

Considere verdadeiras as seguintes proposições: 
 
I. Se o aluno estudou, então ele aprendeu; 
II. Se o aluno não foi aprovado, então ele não aprendeu. 
 
Assim sendo: 
 
A) O aluno ter estudado é condição necessária para ter 

sido aprovado; 
B) O aluno ter estudado é condição suficiente para ter 

sido aprovado; 
C) O aluno ter sido aprovado é condição suficiente para 

que tenha estudado; 
D) O aluno ter estudado é condição necessária e 

suficiente para ter sido aprovado. 
 

QUESTÃO 17 

Considere a seguinte proposição condicional: “Se Joabe 
acorda disposto, então ele faz caminhada”. A negação 
desta proposição é: 
 
A) Se Joabe acorda disposto, então ele não faz 

caminhada; 
B) Joabe acorda disposto e não faz caminhada; 
C) Se Joabe não acorda disposto, então ele faz 

caminhada; 
D) Joabe não acorda disposto e não faz caminhada. 
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QUESTÃO 18 

Observe a sequência de igualdades a seguir: 
 

6844  ; 

66884444  ; 

666888444444  ; 

... 
 
Diante do padrão observado, é correto afirmar que o 
número 666666666 pode ser escrito como: 
 

A) 888888444444444444  ; 

B) 888888844444444444444  ; 

C) 888888884444444444444444  ; 

D) 888888888444444444444444444  . 

 

QUESTÃO 19 

Três amigos, Alonso, Afonso e Amâncio, são apaixonados 
por futebol. Um deles é torcedor do América, outro é 
torcedor do Maguari e o outro torce pelo Orion, não 
obrigatoriamente nesta dada ordem. Considere as três 
proposições enunciadas a seguir: 
 
I. Amâncio é torcedor do Maguari; 
II. Afonso não é torcedor do Maguari; 
III. Alonso não é torcedor do América. 
 
Sabendo que apenas uma destas proposições é 
verdadeira, pode-se garantir que: 
 
A) Alonso é torcedor do Maguari; 
B) Afonso é torcedor do América; 
C) Afonso é torcedor do Maguari; 
D) Amâncio é torcedor do Orion. 
 

QUESTÃO 20 

As duas proposições a seguir são falsas: 
 
I. João é capitão e Bento é sargento; 
II. Bento não é sargento ou Vicente é tenente; 
 
Sendo assim, apenas um dos itens abaixo apresenta uma 
proposição cujo valor lógico é verdadeiro. Assinale-o: 
 
A) Se Bento é sargento, então João é capitão; 
B) Se Bento é sargento, então Vicente é tenente; 
C) Se Vicente não é tenente, então Bento não é sargento; 
D) Se João é capitão, então Bento é sargento. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 

São atribuições do Auxiliar de farmácia, EXCETO: 
 
A) Ter conhecimentos básicos acerca da ação, atividade e 

reações adversas dos diferentes medicamentos; 
B) Ter conhecimentos referentes aos direitos do 

consumidor/usuário, e demais legislações que regem o 
âmbito farmacêutico; 

C) Conhecer as Boas Práticas de Dispensação de 
Medicamentos; 

D) Realizar consultas compartilhadas com a equipe 
multiprofissional; 

 

QUESTÃO 22 

Devem existir instruções por escrito, descrevendo com 
detalhes o recebimento, a identificação e o manuseio dos 
medicamentos. Elas devem indicar adequadamente os 
métodos de estocagem e definir os procedimentos. Sobre 
as orientações gerais para o recebimento de 
medicamentos numa farmácia hospitalar, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. Os produtos que são registrados devem possuir 

impresso em seu rótulo o número de registro emitido 
pela ANVISA/MS; 

II. Os produtos para saúde dispensados de registro 
devem constar em sua embalagem os dizeres: “ 
Declarado Isento de Registro pelo Ministério da 
Saúde”; 

III. Na embalagem dos medicamentos genéricos deve 
constar somente as palavras “Medicamento 
Genérico” dentro da tarja vermelha. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas II e III; 
D) Todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 23 

A armazenagem adequada de medicamentos e produtos 
para a saúde é uma das etapas do processo de assistência 
farmacêutica. Sobre este tema, assinale a afirmativa 
Incorreta: 
 
A) Medicamentos em geral recomenda-se armazenar em 

espaços delimitados/identificados de acordo com as 
características farmacológicas (contrastes radiológicos, 
citotóxicos, soluções parenterais, etc.); 

B) Os entorpecentes e psicotrópicos devem ser 
armazenados em áreas de acesso restrito como 
armários com chave ou sala trancada, conforme 
definições da Portaria nº 344/98; 

C) Quarentena é a área destinada para a separação de 
produtos rejeitados, vencidos, recolhidos ou 
devolvidos; 

D) Medicamentos termossensíveis não devem ser 
armazenados em câmaras-frias ou refrigeradores. 

 

QUESTÃO 24 

De acordo com as exigências legais, uma prescrição não 
necessita conter: 
 
A) Nome do profissional de saúde prescritor e respectivo 

número de inscrição no Conselho Regional 
correspondente; 

B) A patologia do paciente; 
C) Modo de uso; 
D) Carimbo e assinatura do profissional de saúde 

prescritor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

Em relação ao prazo de validade de um medicamento que 
foi fracionado, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A data de validade dada pelo fabricante foi 

determinada para a droga na embalagem original e 
pode ser aplicada ao produto que foi reembalado em 
outras condições; 

II. Ao se fracionar um medicamento, este for retirado de 
sua embalagem original, é necessário calcular uma 
nova data de validade, levando-se em conta a 
natureza da droga embalada, as características da 
embalagem e as condições de armazenamento; 

III. A validade do medicamento fracionado não deve ser 
superior a 25% do tempo compreendido entre a data 
de fracionamento e a data de validade do fabricante. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas II e III; 
D) Todas as afirmativas. 
 

QUESTÃO 26 

Sobre o local de armazenamento de medicamentos na 
farmácia Hospitalar, analise as afirmativas abaixo, 
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo: 
 
(   ) Deve haver  incidência de luz solar direta que tem por 

objetivo manter as características físico-químicas dos 
produtos; 

(   ) Deve haver uma ventilação adequada que tem por 
objetivo manter a temperatura do ambiente 
uniforme; 

(   ) Deve haver um local limpo e organizado que tem por 
objetivo garantir segurança nas atividades de rotina. 

 
A) V, V, F; 
B) F, V, V; 
C) V, F, F; 
D) F, F, V. 
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QUESTÃO 27 

São atribuições do Farmacêutico, EXCETO: 
 
A) Manter a equipe de farmácia atualizada quanto às 

normas e legislações vigentes; 
B) Cumprir e supervisionar o cumprimento da legislação 

sanitária no que diz respeito a medicamentos; 
C) Reportar-se ao supervisor de referência para 

orientação sobre as questões técnicas da área 
farmacêutica; 

D) Participar em todos os níveis do processo de 
organização, estruturação, reestruturação e 
funcionamento da farmácia. 

 

QUESTÃO 28 

Complete as lacunas: “A Notificação de Receita é o 
documento que acompanhado de receita autoriza a 
dispensação de medicamentos à base de substâncias 
constantes das listas “A1” e “A2” que são os _______, 
“A3”, “B1” e “B2” que são as drogas _______, “C2” que 
são as drogas retinoicas para uso sistêmico e “C3” que são 
as drogas _______, deste Regulamento Técnico e de suas 
atualizações”. 
 
A) Entorpecentes, psicotrópicas e imunossupressoras; 
B) Imunossupressoras, entorpecentes e psicotrópicas; 
C) Psicotrópicas, imunossupressoras e entorpecentes; 
D) Entorpecentes, imunossupressoras e psicotrópicas. 
 

QUESTÃO 29 

Sobre a Notificação de Receita "B", assinale a afirmativa 
Incorreta: 
 
A) A Receita “B” é de cor azul; 
B) Tem validade por um período de 30 (trinta) dias 

contados a partir de sua emissão; 
C) Tem validade em todo território nacional; 
D) A Notificação de Receita "B" poderá conter no máximo 

5 (cinco) ampolas e, para as demais formas 
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento 
correspondente no máximo a 60 (sessenta) dias. 

 

QUESTÃO 30 

Dos medicamentos abaixo, assinale aquele que não 
necessita de receita de controle especial em duas vias: 
 
A) Fenobarbital; 
B) Fluoxetina; 
C) Haloperidol; 
D) Sinvastatina. 
 
 
 

QUESTÃO 31 

Complete as lacunas: “Segundo a Portaria n.º 344, de 12 
de maio de 1998A a notificação de Receita "A", para a 
prescrição dos medicamentos e substâncias das listas 
“A1” e “A2” e “A3”, de cor _______, será impressa, as 
expensas da Autoridade Sanitária Estadual ou do Distrito 
Federal, conforme modelo anexo IX, contendo _______ 
folhas em cada talonário”. 
 
A) Azul, 30; 
B) Amarela, 20; 
C) Branca, 20; 
D) Azul, 15. 
 

QUESTÃO 32 

Sobre a prescrição e notificação de receitas, analisa as 
afirmativas abaixo: 
 
I. As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos 

veterinários só poderão ser feitas quando para uso 
odontológico e veterinário, respectivamente; 

II. Nos casos de roubo, furto ou extravio de parte ou de 
todo o talonário da Notificação de Receita, fica 
obrigado o responsável a informar, imediatamente, à 
Autoridade Sanitária local, apresentando o respectivo 
Boletim de Ocorrência Policial (B.O.); 

III. A Notificação de Receita "A" será válida por 30 (trinta) 
dias a contar da data de sua emissão em todo o 
Território Nacional, sendo necessário que seja 
acompanhada da receita médica com justificativa do 
uso, quando para aquisição em outra Unidade 
Federativa. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas II e III; 
D) Todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 33 

É atribuição da Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde a padronização de bulas, rótulos e 
embalagens dos medicamentos que contenham 
substâncias constantes das listas do Regulamento Técnico 
(Portaria 344/98 do Ministério da Saúde) e de suas 
atualizações. Sobre este tema, assinale a afirmativa 
Incorreta: 
 
A) Os medicamentos à base de substâncias constantes 

das listas deste Regulamento Técnico e de suas 
atualizações deverão ser comercializados em 
embalagens invioláveis e de fácil identificação; 

B) É permitido às drogarias o fracionamento da 
embalagem original de medicamentos à base de 
substâncias constantes das listas deste Regulamento 
Técnico; 

C) Os rótulos de embalagens de medicamentos à base de 
substâncias constantes das listas "A1” e "A2" e “A3” 
deverão ter uma faixa horizontal de cor preta 
abrangendo todos os lados, na altura do terço médio e 
com largura não inferior a um terço da largura do maior 
lado da face maior, contendo os dizeres: "Venda sob 
Prescrição Médica" - "Atenção: Pode Causar 
Dependência Física ou Psíquica"; 

D) Os rótulos de embalagens dos medicamentos à base de 
substâncias constantes das listas "C1" (outras 
substâncias sujeitas a controle especial), “C2” 
(retinoides de uso tópico) “C4” (antirretrovirais) e “C5” 
(anabolizantes) deste Regulamento Técnico e de suas 
atualizações, deverão ter uma faixa horizontal de cor 
vermelha abrangendo todos os seus lados, na altura do 
terço médio e com largura não inferior a um terço da 
largura do maior lado da face maior. 

 

QUESTÃO 34 

Da lista de substancias abaixo, assinale aquela sujeita a 
Notificação de Receita “B”: 
 
A) Ácido Valpróico; 
B) Diazepam; 
C) Amitriptilina; 
D) Carbamazepina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

Sobre os tipos de Saneantes, assinale a afirmativa 
Incorreta: 
 
A) Detergentes são substâncias que apresentam como 

finalidade a limpeza e conservação de superfícies 
inanimadas; 

B) Desinfetantes são formulações que têm na sua 
composição substâncias microbicidas e apresentam 
efeito letal para microrganismos não esporulados; 

C) Esterelizantes são formulações que têm na sua 
composição substâncias microbicidas e apresentam 
efeito letal para microrganismos esporulados e não 
esporulados; 

D) Desodorizantes são formulações que têm na sua 
composição substâncias capazes de controlar os 
odores desagradáveis advindos do metabolismo 
microrgânico e apresentam efeito letal sobre 
microrganismos esporulados. 

 

QUESTÃO 36 

Em relação a monitorização da temperatura no local de 
armazenamento dos medicamentos, assinale a afirmativa 
Incorreta: 
 
A) O controle de temperatura deve ser monitorado, no 

mínimo duas vezes ao dia, através de termômetros de 
máximas e mínimas, preferentemente digitais e 
calibrados anualmente; 

B) Os termômetros devem estar dispostos nos locais onde 
há menor variação de temperatura; 

C) A temperatura ambiente deve ser medida nos horários 
de extremos de temperatura, para verificar se mesmo 
nestes momentos a temperatura está sendo mantida 
dentro do especificado; 

D) Para cada medição recomenda-se registrar a 
temperatura atual, a temperatura máxima e a 
temperatura mínima. 
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QUESTÃO 37 

Em relação aos Saneantes, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Na fabricação de produtos saneantes desinfestantes 

somente podem ser usadas substâncias ativas 
permitidas pela Autoridade Sanitária Competente; 

II. As formulações de produtos saneantes 
desinfestantes não devem confundir-se no conjunto, 
quanto a sua cor, forma de apresentação, embalagem 
e nome comercial com alimentos, bebidas, 
cosméticos ou medicamentos, sendo facultado o 
emprego de corantes com a finalidade de evitar 
confusão entre os mesmos; 

III. É indicado o uso de embalagens de vidro; 
IV. As embalagens de produtos saneantes 

desinfestantes, tanto de venda livre ao consumidor, 
como de venda restrita a instituições ou empresas 
especializadas, devem ser quimicamente compatíveis 
com o produto e de difícil ruptura, que minimizem 
eventuais acidentes durante a armazenagem, 
transporte ou uso. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III; 
B) Apenas as afirmativas I, II e IV; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV; 
D) Apenas as afirmativas III e IV. 
 

QUESTÃO 38 

Das substancias abaixo, assinale aquela que não é 
considerada um desinfetante hospitalar: 
 
A) Formaldeído a 37%; 
B) Solução de iodeto de potássio a 2%; 
C) Ácido peracético 0,5%; 
D) Glutaraldeído a 2 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

Sobre a armazenagem de medicamentos 
imunobiológicos, analise as afirmativas abaixo, 
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo: 
 
(   ) As áreas de estocagem devem possuir equipamento 

frigorífico com controle de temperatura variável; 
(   ) Deve se controlar a temperatura de uma câmara fria 

com termômetros de máximos mínimos; 
(   ) Não é recomendável o uso de antecâmaras nas 

câmaras frigorífica. 
 
A) V, V, F; 
B) F, V, V; 
C) V, F, F; 
D) F, F, V. 
 

QUESTÃO 40 

Em relação ao sistema de distribuição individualizado e 
sobre as atribuições de cada grupo profissional envolvido, 
assinale a afirmativa Incorreta: 
 
A) Cabe ao médico prescrever; 
B) Cabe à enfermagem receber e administrar o 

medicamento; 
C) Cabe ao auxiliar de farmácia fracionar, analisar, 

codificar e administrar o medicamento; 
D) Cabe ao pessoal do transporte entregar o 

medicamento já acondicionado para as enfermarias ou 
destino final. 

 

QUESTÃO 41 

Em relação à composição de uma fórmula, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. Princípio (s) ativo (s) = responsável pela ação 

farmacológica; 
II. Coadjuvantes técnicos ou adjuvantes 

farmacotécnicos: substâncias, em geral inertes, cuja 
função é estabilizar a fórmula em nível químico, físico 
ou microbiológico; 

III. Veículo (líquido) ou excipiente (sólido ou 
semissólido): parte da fórmula na qual são misturados 
os princípios ativos. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas II e III; 
D) Todas as afirmativas. 



F201 - AUXILIAR DE FARMÁCIA 
PROCESSO SELETIVO DO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH 

9 de 10 

QUESTÃO 42 

De acordo com o Sistema métrico de pesos, 1 grama (g) 
corresponde a: 
 
A) 10 centigramas (cg); 
B) 1000 miligramas (mg); 
C) 0,0001 quilograma (Kg); 
D) 100 decigramas (dg). 
 

QUESTÃO 43 

O auxiliar de farmácia que trabalha em ambiente 
hospitalar, deve seguir as normas que visam evitar riscos 
para sua saúde e do paciente. Considerando estas 
normas, é proibido, EXCETO: 
 
A) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos 

previstos; 
B) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de 

lentes de contato nos postos de trabalho; 
C) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de 

trabalho; 
D) O uso de calçados fechados. 
 

QUESTÃO 44 

São fatores que influenciam a escolha da forma 
farmacêutica a ser usada, EXCETO: 
 
A) O local da ação do medicamento; 
B) A disponibilidade do medicamento; 
C) O mecanismo de ação do medicamento; 
D) O tipo de paciente (adulto ou infantil). 
 

QUESTÃO 45 

Sobre a farmácia hospitalar, assinale a afirmativa 
Incorreta: 
 
A) A missão da farmácia hospitalar compreende tudo o 

que se refere ao medicamento, da seleção até a sua 
dispensação; 

B) A principal razão de ser da farmácia hospitalar é servir 
ao paciente, objetivando dispensar medicação segura 
e oportuna; 

C) A farmácia hospitalar é um órgão de abrangência 
assistencial, técnico, científico e administrativo; 

D) A farmácia hospitalar é responsável pela orientação de 
pacientes internos, mas não de pacientes 
ambulatoriais. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 46 

Sobre as farmácias satélites, assinale a afirmativa 
Incorreta: 
 
A)  São núcleos farmacêuticos distribuídos em locais 

específicos, para garantir maior rapidez na entrega dos 
medicamentos aos pacientes; 

B) O objetivo maior das farmácias satélites é 
descentralizar os serviços prestados, dando mais 
rapidez ao sistema de distribuição de medicamentos e 
permitindo uma interação maior entre as farmácias, os 
diversos setores e o corpo clínico do hospital; 

C) As farmácias satélites, além de contarem com uma 
equipe treinada em regime de plantão, atendendo 24 
horas, devem ser supervisionadas diariamente por um 
farmacêutico do hospital; 

D) Ao racionalizarem a distribuição de medicamentos e 
materiais médico-hospitalares, as farmácias satélites 
não possibilitam a redução de custos na aquisição 
desses produtos pela instituição. 
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QUESTÃO 47 

Em relação às formas farmacêuticas solidas, associe a 
coluna1 com a coluna 2: 
 
Coluna 1 
I. Bastão; 
II. Cápsula; 
III. Comprimido. 
 
Coluna 2 
a. Forma farmacêutica sólida na qual o(s) princípio(s) 

ativo(s) e/ou os excipientes estão contidos em 
invólucro solúvel duro ou mole, de formatos e 
tamanhos variados, usualmente contendo uma dose 
única do princípio ativo. Normalmente é formada de 
gelatina, mas pode também ser de amido ou de outras 
substâncias; 

b. Forma farmacêutica sólida contendo um ou mais 
princípios ativos, de formato longo e fino, 
frequentemente de forma cilíndrica e que dissolve ou 
funde na temperatura do corpo; 

c. Forma farmacêutica sólida contendo uma dose única 
de um ou mais princípios ativos, com ou sem 
excipientes, obtida pela compressão de volumes 
uniformes de partículas. Pode ser de uma ampla 
variedade de tamanhos e formatos, apresentar 
marcações na superfície e ser revestido ou não. 

 
A associação correta é: 
 
A) I-a, II-b, III-c; 
B) I-b, II-a, III-c; 
C) I-c, II-a, III-b; 
D) I-b, II-c, III-a. 
 

QUESTÃO 48 

Forma farmacêutica sólida que contém um ou mais 
princípios ativos, usualmente em uma base adocicada e 
com sabor agradável. É utilizada para dissolução ou 
desintegração lenta na boca. Pode ser preparada por 
moldagem ou por compressão. Este é o conceito de: 
 
A) Comprimido; 
B) Cápsula; 
C) Pastilha; 
D) Xarope. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 

Forma farmacêutica sólida de vários tamanhos e 
formatos, adaptada para introdução no orifício retal, 
vaginal ou uretral do corpo humano, contendo um ou 
mais princípios ativos dissolvidos ou dispersos numa base 
adequada: 
 
A) Emulsão; 
B) Comprimido; 
C) Supositório; 
D) Tablete. 
 

QUESTÃO 50 

O Xarope tem como conceito:  
 
A) Emulsão destinada à administração na forma de gotas; 
B) Líquido gorduroso solúvel em éter e insolúvel em água; 
C) Solução destinada ao enxágue bucal, com ação sobre 

as gengivas e as mucosas da boca e da garganta. Não 
deve ser deglutido; 

D) Forma farmacêutica aquosa caracterizada pela alta 
viscosidade, que apresenta não menos que 45% de 
sacarose ou outros açúcares. 
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