
AUXILIAR DE FARMÁCIA - UPA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento 
do cartão de respostas. 

2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado. 

3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer 
na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em 
ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar 
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado 
em http:www.spdmpais.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 
contém 40 questões objetivas, está completo.

2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no 
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

4 -  Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 -  Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos 
ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da 
prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua 
prova objetiva.

AGENDA 

  03/08/2014, PROVAS OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS. 

 04/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares das Provas Objetivas.

  06/08/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

  07/08 e 08/08/2014, Interposição de 
Recursos Administrativos quanto as questões 
das Provas Objetivas. 

 15/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

  18/08/2014, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

  19/08/2014, Divulgação dos Candidatos de 
Empregos de Nível Superior que terão os 
títulos analisados.

  19/08/2014, Relação dos Candidatos Convocados 
para a etapa de Avaliação Psicológica.

 23/08 e/ou 24/08/2014, AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA.

  25/08/2014, Divulgação da Nota Preliminar 
da Avaliação de Títulos.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de Recursos 
contra o Resultado da Nota Preliminar da 
Avaliação de Títulos.

  29/08/2014, Resultado Final da Nota Final 
da Avaliação de Títulos.

  28/08 a 29/08/2014, Solicitação de VISTAS 
DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de 
Recursos contra Avaliação de Psicológica.

  08/09/2014, Divulgação do Resultado Final.

CADERNO: 2 

INFORMAÇÕES: 
 Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
 Internet: www.spdmpais.org.br 

 E-mail: spdm2014@biorio.org.br

CÓDIGO: UAF36

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde

Organização Social de Saúde
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 

O DESASTRE DO BRASIL
                                                               Carlos Nejar, O Globo, 10/7/2014
 

Este desastre do futebol brasileiro diante da 
Alemanha, em goleada, começou bem antes da 
lesão propositada em Neymar, veio bem antes 
de quando Felipão mostrou-se desatualizado, 
soberbo, ditador; veio antes pela excessiva 
propaganda, cuidando dos mínimos gestos e 
movimentos de nossos jogadores, como se fossem 
deuses, novos e opulentos, com a supervalorização 
dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem 
do universo. Não foi apenas a seleção alemã 
superior, houve negligência, pane, lapso dos 
atletas nacionais e como de início se viu um time 
de sopro curto. O preço foi muito caro.

QUESTÃO 1
“com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou 
criassem a ordem do universo”; nessa frase do texto há 
uma relação de sentido implícita entre dois elementos, 
que só NÃO pode ser expressa por:

(A) corpo e mente;
(B) prática e teoria;
(C) pés e cabeça;
(D) trabalho e comodismo;
(E) atividade e pensamento.

QUESTÃO 2
Em relação à afirmação de que o desastre começou bem 
antes da lesão de Neymar, o texto:

(A) não esclarece onde está o começo do desastre;
(B) diz que o desastre começou com a desatualização do 

Felipão;
(C) informa que o desastre teve início com a arrogância 

do treinador;
(D) explica que o desastre é fruto do exagero de cuidado 

com os jogadores;
(E) justifica que o desastre era inevitável em função da 

falta de inteligência.

QUESTÃO 3
“Este desastre do futebol brasileiro diante da 
Alemanha”; a expressão “diante da” pode ser substituída 
adequadamente por:

(A) contra a;
(B) para a;
(C) frente à;
(D) em relação à;
(E) de encontro à.

QUESTÃO 4
A frase que não mostra um exemplo de grau superlativo é:

(A) “Este desastre do futebol brasileiro diante da 
Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão 
propositada em Neymar...”;

(B) “... veio bem antes de quando Felipão mostrou-se 
desatualizado, soberbo, ditador...”;

(C) “... veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos 
mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores...”;

(D) “... como se fossem deuses, novos e opulentos, com 
a supervalorização dos pés, como se pensassem ou 
criassem a ordem do universo”;

(E) “O preço foi muito caro”.

QUESTÃO 5
Ao dizer que a lesão em Neymar foi “propositada”, o 
autor do texto participa da opinião de que essa lesão foi:

(A) intencionalmente praticada pelo adversário;
(B) casualmente feita no calor do jogo;
(C) prontamente punida pelo juiz da partida;
(D) inevitavelmente ocorrida em atletas de ponta;
(E) repetidamente praticada em jogos da Copa.

QUESTÃO 6
“veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos 
mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, 
como se fossem deuses, novos e opulentos, com a 
supervalorização dos pés, como se pensassem ou 
criassem a ordem do universo. Não foi apenas a seleção 
alemã superior, houve negligência, pane, lapso dos 
atletas nacionais e como de início se viu um time de sopro 
curto. O preço foi muito caro.”

Considerando as três ocorrências do vocábulo “como”, 
sublinhadas no texto, pode-se afirmar que:

(A) apresentam valores semânticos diferentes;
(B) só as duas primeiras ocorrências mostram o mesmo 

valor semântico;
(C) a última ocorrência tem valor semântico de tempo;
(D) as três ocorrências mostram valor de comparação;
(E) só as duas últimas ocorrências mostram o mesmo 

valor semântico.
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QUESTÃO 7
Ao dizer que “como de início se viu um time de sopro 
curto”, no termo sublinhado o autor empregou uma 
figura de linguagem denominada:

(A) metonímia;
(B) metáfora;
(C) pleonasmo;
(D) eufemismo;
(E) hipérbole.

QUESTÃO 8
A palavra “goleada” apresenta um sufixo (-ada), com 
valor de coletivo, como ocorre em:

(A) jogada;
(B) bananada;
(C) laranjada;
(D) trombada;
(E) poeirada.

QUESTÃO 9
O par abaixo que é formado por classes de palavras 
diferentes das demais é:

(A) futebol brasileiro;
(B) excessiva propaganda;
(C) mínimos gestos;
(D) atletas nacionais;
(E) muito caro.

QUESTÃO 10
O texto desta prova tem a finalidade de:

(A) elogiar o futebol brasileiro;
(B) lamentar a violência nos campos de futebol;
(C) criticar alguns aspectos de nossa seleção;
(D) apontar medidas que possam melhorar o nosso futebol;
(E) mostrar a tristeza do povo brasileiro pela derrota.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
Entre os indicadores de saúde, o mais conhecido e 
utilizado, e que está associado diretamente às condições 
econômicas, sociais e ambientais é:

(A) a taxa de mortalidade proporcional por idade;
(B) o coeficiente de mortalidade infantil;
(C) a taxa de esperança de vida;

(D) o coeficiente de morbidade;
(E) a taxa de letalidade.

QUESTÃO 12
“Um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou a 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”  conceitua:

(A) vigilância epidemiológica;
(B) vigilância nutricional;
(C) vigilância sanitária;
(D) sistema de vigilância nutricional;
(E) segurança alimentar e nutricional (SAN).

QUESTÃO 13
A Tuberculose é considerada um problema de saúde 
pública porque:

(A) ainda é frequente no Brasil, e sua ocorrência está 
diretamente associada ao modo de viver e trabalhar 
do indivíduo;

(B) apresenta distribuição uniforme pelo Brasil, 
acometendo, predominantemente, a raça negra;

(C) tem alta incidência nas camadas mais pobres e no 
gênero feminino;

(D) a transmissão é direta de pessoa a pessoa e vem 
apresentando diminuição da incidência;

(E) apresenta declínio na taxa de prevalência, estando 
praticamente erradicada na região Sudeste.

QUESTÃO 14
Por universalização da saúde, expressão corrente no 
movimento sanitário início da chamada Nova República, 
entende-se a:

(A) unificação das medidas preventivas e curativas;
(B) abordagem compreensiva dos problemas de saúde;
(C) aplicação das medicinas alternativas no atendimento 

médico;
(D) extensão do direito à assistência médica gratuita para 

toda a população;
(E) cobertura do atendimento exclusivamente aos 

grupos de riscos biológicos.
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QUESTÃO 15
A atenção primária de saúde compõe-se de algumas 
atividades ou ações básicas de saúde, dentre as quais 
encontramos as seguintes, EXCETO:

(A) educação para a saúde e sobre métodos de prevenção 
de doenças;

(B) atendimento dos problemas de alimentação e 
abastecimento de água;

(C) tratamento de doenças independente da complexidade;
(D) imunização;
(E) combate às enfermidades endêmicas locais.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16
Na elaboração de uma apresentação de slides no 
Powerpoint 2010 BR, um funcionário da SPDM acionou a 
tecla de função F5, com a seguinte finalidade: 

(A) executar a verificação e correção ortográfica em toda 
a apresentação.

(B) configurar a apresentação com transição do tipo 
“barras aleatórias”.

(C) inserir uma tabela em um determinado slide da 
apresentação.

(D) exibir a apresentação a partir do primeiro slide.
(E) salvar a apresentação no formato PPTX.

QUESTÃO 17
Observe o texto abaixo, formatado no Word 2010 BR.

A Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina / Programa 
de Atenção Integral a Saúde (SPDM/ PAIS) 
torna público que realizará no Município do 
Rio de Janeiro, Processo Seletivo de vagas 
de diversos cargos, a serem contratados sob 
o Regime Jurídico CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) e, portanto, não cumprirá 
direito à estabilidade. 

Ao texto foi aplicado um tipo de alinhamento e à citação 
“Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
/ Programa de Atenção Integral a Saúde (SPDM/ PAIS)” 
um recurso de estilo. O tipo de alinhamento e os recursos 
de estilo foram respectivamente:   

(A) centralizado  e negrito; 
(B) centralizado e itálico; 
(C) justificado e sombra; 
(D) justificado e negrito;
(E) justificado e itálico.

QUESTÃO 18
Observe a figura abaixo, que indica o uso de um recurso 
do Word 2010 BR.

Esse recurso é conhecido por:   

(A) WordArt
(B) SmartArt
(C) DesignArt
(D) FontArt
(E) ClipArt

QUESTÃO 19
No Word 2010 BR, para alterar a cor da fonte aplicada ao 
texto, deve-se acionar o seguinte ícone:   

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  
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QUESTÃO 20
A planilha da figura abaixo foi criada no Excel 2010 BR.
 

Na planilha, foram inseridas expressões para determinar:

 Em D5 o menor entre todos os números digitados 
nas células A3, B3, C3 e D3.

 Em D7 a soma dos números inseridos nas células 
A3 e D3.

As expressões inseridas em D5 e D7 foram, respectivamente:

(A) =MÍNIMO(A3:D3) e =SOMA(A3;D3)
(B) =MÍNIMO(A3;D3) e =SOMA(A3;D3)
(C) =MÍNIMO(A3:D3) e =SOMA(A3:D3)
(D) =MENOR(A3;D3) e =SOMA(A3:D3)
(E) =MENOR(A3:D3) e =SOMA(A3;D3)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
O seguinte medicamento é utilizado na terapia anti-HIV:

(A) lamivudina;
(B) selegilina;
(C) carbidopa;
(D) levodopa;
(E) biperideno.

QUESTÃO 22
Das opções a seguir, a prática mais comum de organização 
de medicamentos em farmácias é pela ordem:

(A) de classe medicamentos;
(B) de interação medicamentosa;
(C) alfabética;
(D) de periculosidade;
(E) de data de validade.

QUESTÃO 23
Na organização de uma farmácia, os medicamentos 
devem estar alocados:

(A) em prateleiras que permitam o fácil acesso dos 
consumidores;

(B) em estantes na entrada da farmácia;
(C) de forma a facilitar ao consumidor encontrar seu 

medicamento;
(D) de forma e expor claramente o nome do medicamento, 

facilitando o acesso do consumidor;
(E) em área de circulação restrita somente a funcionários.

QUESTÃO 24
A dosagem total de um medicamento apresentado na 
forma de suspensão, de dose única, com um total de  
10 mL e com concentração de 40 mg/mL é:

(A) 4 mg;
(B) 40 mg;
(C) 400 mg;
(D) 200 mg;
(E) 800 mg.

QUESTÃO 25
A dosagem a ser dada a um paciente que deve ingerir 
100 mg de um medicamento apresentado na forma de 
20 mg/mL é de:

(A) 10 mL;
(B) 5 mL;
(C) 1 mL;
(D) 2 mL;
(E) 4 mL.

QUESTÃO 26
São da responsabilidade do auxiliar de farmácia, EXCETO:

(A) sugerir alternativas para medicamentos;
(B) conferir produtos;
(C) repor produtos;
(D) arrumar mercadorias;
(E) atualizar-se sobre novos medicamentos.

QUESTÃO 27
Devem ser levados em conta na hora de organizar os 
medicamentos os seguintes fatores, EXCETO:

(A) laboratório produtor;
(B) forma farmacêutica;
(C) data de validade;
(D) princípio ativo;
(E) cor do rótulo.
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QUESTÃO 28
Ao manipular um medicamento injetável, é imprescindível 
o uso de:

(A) touca;
(B) luvas;
(C) óculos de proteção;
(D) tampão de ouvido;
(E) álcool gel.

QUESTÃO 29
Agulhas utilizadas em aplicações de injetáveis devem ser 
descartadas em:

(A) lixo comum;
(B) lixo biológico;
(C) lixo de recicláveis;
(D) lixo de contaminantes;
(E) lixo para perfurocortantes.

QUESTÃO 30
Dentre os medicamentos listados abaixo, assinale o que 
pertence à classe terapêutica dos imunossupressores:

(A) cefalosporina;
(B) ciclosporina;
(C) metaconazol;
(D) fluconazol;
(E) imunoconazol.

QUESTÃO 31
O paracetamol apresenta o seguinte efeito adverso:

(A) aumento a temperatura corporal;
(B) dores no corpo;
(C) dores nas costas;
(D) aumento da toxicidade hepática;
(E) cefaleia.

QUESTÃO 32
Bromazepam é indicado nos seguintes casos, EXCETO:

(A) distúrbios emocionais;
(B) tensão nervosa;
(C) ansiedade;
(D) agitação; 
(E) febre.

QUESTÃO 33
A administração de um medicamento injetável 
intramuscular na região dorsoglútea é contraindicada 
para as seguintes situações, EXCETO:

(A) crianças menores de 2 anos;
(B) pacientes com atrofia muscular;
(C) mulheres em geral;
(D) pacientes com parestesia;
(E) pacientes com problemas vasculares nos membros 

inferiores.

QUESTÃO 34
A Betametasona é um fármaco da seguinte classe 
terapêutica:

(A) anti-inflamatório esteroidal;
(B) anti-inflamatório não-esteroidal;
(C) analgésico;
(D) anestésico local;
(E) anti-arrítmico.

QUESTÃO 35
O Salbutamol tem indicação terapêutica para:

(A) doença cardíaca;
(B) hipertensão arterial;
(C) rinite alérgica;
(D) asma brônquica;
(E) cefaleia.

QUESTÃO 36
Para administrar 1 g diário de determinado princípio ativo 
disponível em comprimidos de 250 mg, um paciente 
deve seguir a seguinte posologia:

(A) 1 comprimido de 6 em 6 horas;
(B) 2 comprimidos de 4 em 4 horas;
(C) 1 comprimido de 4 em 4 horas;
(D) 2 comprimidos de 6 em 6 horas;
(E) 4 comprimidos de 12 em 12 horas.

QUESTÃO 37
Uma criança deve utilizar 500 mg diários (doses únicas 
diárias) de um determinado princípio ativo que encontra-
se disponível apenas em comprimidos fracionáveis de 1 
g. A dose a ser tomada é:

(A) 1 comprimdo por dia;
(B) meio comprimido por dia;
(C) 1 comprimido a cada 2 dias;
(D)  2 comprimidos por dia;
(E) 2 comprimidos a cada 2 dias.
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QUESTÃO 38
A Carbocisteína é um princípio ativo indicado como:

(A) fortificante muscular;
(B) relaxante muscular;
(C) broncodilatador;
(D) fluidificante das secreções;
(E) dores abdominais.

QUESTÃO 39
O xarope MUCOSOLVAN apresenta como alternativa 
genérica o seguinte medicamento:

(A) ampicilina;
(B) carboxicisteina;
(C) ambroxol;
(D) amoxilina;
(E) carbocinamida.

QUESTÃO 40
Dentre os medicamentos abaixo, o diurético é:

(A) furosemida;
(B) aciclovir;
(C) ranitidina;
(D) omeprazol;
(E) cimetidina.




