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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
Seriedade, compromisso e competência. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluído o tempo 
destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao 
preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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A Copa do Mundo é Nossa? 

1 Para começar o jogo, pense nisso: na França, em 

1998, o presidente do Comitê Organizador Local da 

Copa do Mundo foi Michel Platini, melhor jogador 

da história do futebol francês até que, naquela 

Copa, Zinedine Zidane lhe tomasse a coroa. Platini 

não era o presidente da FFF, a Federação 

Francesa de Futebol. 

2 Na Alemanha, em 2006, o presidente do Comitê 

Organizador Local da Copa do Mundo foi Franz 

Beckenbauer, o Kaiser, melhor jogador da história 

do futebol alemão até hoje. Beckenbauer não era o 

presidente da DFB, a Federação Alemã de Futebol.  

3 No Brasil, para 2014, o presidente do Comitê 

Organizador Local da Copa do Mundo é Ricardo 

Terra Teixeira, que jamais jogou futebol. Teixeira é 

também o presidente da CBF, a Confederação 

Brasileira de Futebol. A secretária executiva do 

COL é sua filha, neta de João Havelange; o diretor 

jurídico é também advogado de Teixeira e o 

homem de imprensa é o mesmo da CBF.  

4 Para continuar o jogo, ainda no primeiro tempo, 

lembre-se disso: o estádio do Morumbi, que há 50 

anos serve o futebol mundial, palco de decisões da 

Copa Libertadores da América com as presenças 

do São Paulo, do Palmeiras e do Santos, além de 

já ter recebido um sem-número de jogos da 

Seleção Brasileira, pelas Eliminatórias da Copa do 

Mundo, e de ter sido sede dos jogos do Corinthians 

no primeiro Mundial de Clubes da Fifa, foi 

descartado para receber os jogos da Copa 2014, 

cinco ou seis no máximo, num evento que dura 

trinta dias.  

5 Ao se submeter aos caprichos de Teixeira, brigado 

com a direção do São Paulo FC, dono do Morumbi, 

três governadores tucanos esqueceram do lema da 

cidade paulistana – Non ducor, duco (Não sou 

conduzido, conduzo) – e se submeteram ao 

despautério de construir um novo estádio numa 

cidade que tem também o Pacaembu e terá a nova 

arena do Palmeiras.  

6 Em compensação, estão em construção estádios 

em Cuiabá, em Manaus e em Brasília, onde nem 

futebol realmente profissional há. Como se ergue 

outro no Recife, embora a cidade tenha três 

estádios e seus três donos, o Sport, o Santa Cruz e 

o Náutico, já tenham anunciado que não cogitam a 

possibilidade de usar a nova arena. Natal também 

tenta erguer seu estádio, chamado Arena das 

Dunas, Sanud ao contrário, e ali pelo fim do jogo 

voltaremos à alusão aparentemente tão estranha. É 

importante frisar que, quando a Copa do Mundo foi 

realizada nos Estados Unidos, nem sequer um 

estádio foi erguido para recebê-la, assim como a 

França, quatro anos depois, construiu apenas um, 

o Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores 

de Paris. 

7 No Brasil, porém, o Maracanã foi demolido para ser 

feito outro, embora o lendário santuário do futebol 

tenha sido reformado para os Jogos Pan-

Americanos de 2007.  

Do mesmo modo, acontece com o Mineirão, e na 

São Paulo do Morumbi, do Pacaembu e da nova 

arena do Palmeiras, ergue-se, em Itaquera, o 

Fielzão, para o Corinthians.  

No Rio de Janeiro, por sinal, existe o mais moderno 

estádio do país, o Engenhão, inaugurado no Pan e 

nem cogitado para receber jogos da Copa.  

Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Fortaleza 

também estão na festa dos estádios, seja na 

reforma do Beira-Rio, na ampliação da Arena da 

Baixada ou da reconstrução da Fonte Nova e do 

Castelão.  

8 Enquanto isso os aeroportos, as estradas, a rede 

hospitalar, a hoteleira... Em torno da construção de 

arenas esportivas, por sinal, não são poucas as 

mentiras que se inventam para justificá-las. Não é 

verdade que sejam, necessariamente, polos de 

progresso para as regiões em que se instalam e 

basta olhar exatamente para a região do Engenhão 

para constatar. Do mesmo modo acontece no 

Soweto, em Joanesburgo, que não foi beneficiado 

pela construção do Soccer City, um estádio 

desnecessário e a quatro quilômetros do histórico 

Ellis Park, o estádio em que Nelson Mandela 

quebrou de vez o preconceito dos negros com o 

rúgbi, esporte dos brancos, ao ir prestigiar a final da 

Copa do Mundo da modalidade.  

9 É famosa a história que cerca a New Orleans 

Arena, inaugurada em 1999 com capacidade para 

receber vinte mil pessoas que só provou mesmo 

sua utilidade, segundo os habitantes da cidade na 

Louisiana, quando o furacão Katrina, em 2005, 

destruiu a região e o ginásio foi usado como abrigo 

dos que perderam tudo.  

10 É preciso ter claro o significado de uma Copa do 

Mundo. O livro Soccernomics, escrito por Simon 

Kuper, colunista esportivo do Financial Times, e 

pelo economista Stefan Szymanski (Editora Tinta 

Negra, 310 pp.), mostra que a Copa do Mundo 

nada mais é que o anúncio, que dura trinta dias, de 

um país. Anúncio que corre apenas só um risco: 

ser um mau anúncio. O livro demonstra que sede 

alguma de Copa do Mundo ganha dinheiro por 

recebê-la, mas que a questão nem é essa. Os 

autores convidam os governantes a falar a verdade 

para seus povos e a fazer a pergunta que os 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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verdadeiros estadistas devem fazer: quanto custa 

manter um país feliz por um mês? Conforme for a 

resposta, vale a pena pagá-lo e, de fato, quem 

recebe um evento como a Copa do Mundo de 

futebol passa trinta dias feliz e orgulhoso. Não é 

preciso, portanto, mentir, inventar e, muito menos, 

criar monstros como as licitações e orçamentos 

secretos.  

11 O governo Lula obteve vitórias incontestáveis ao 

trazer os dois maiores eventos da humanidade, a 

Copa e a Olimpíada, para o Brasil. E foi ele, porque 

tanto Ricardo Teixeira quanto Carlos Nuzman, o 

presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, em 

governos anteriores desde Fernando Collor, tinham 

tentado e amargado mais que fracassos, 

verdadeiras humilhações.  

12 Foi exatamente na gestão do presidente monoglota 

que as vitórias vieram e países como os Estados 

Unidos, com Barack Obama na campanha, foram 

derrotados.  

O risco, no entanto, dos enormes triunfos se 

transformarem em derrotas escandalosas existe e 

não é pequeno. Porque se o Brasil pode 

perfeitamente fazer a Copa do Mundo do Brasil no 

Brasil (se a África do Sul fez, por que não 

faríamos?), não pode, nem deve, fazer a Copa do 

Mundo da Alemanha no Brasil.  

13 E a orgia das construções de novos estádios, em 

vez de priorizar o legado às cidades, demonstra 

que estamos tentando dar um passo maior que 

nossas pernas.  

No finzinho do primeiro tempo é preciso lembrar 

que, em artigo assinado na página 3 da Folha de S. 

Paulo, Teixeira garantiu que esta seria a Copa da 

iniciativa privada. Mas um estudo do Tribunal de 

Contas da União já demonstrou que nada menos 

do que 98,5% do que se gastará para fazer a Copa 

será de dinheiro público, do BNDES, da Infraero e 

da Caixa Econômica Federal, sem falar de 

incentivos e isenções fiscais, porque, como se 

sabe, a Fifa não pagará nem um tostão de 

impostos por tudo que disser respeito à Copa. É 

hora do intervalo, para pensar.  

14 Todo e qualquer país que se candidate a receber 

uma Copa do Mundo, do mais poderoso ao mais 

humilde, de quebra entrega boa parte de sua 

soberania.  

Porque a Fifa, que se orgulha de ter mais filiados 

que a ONU (e tem mesmo, 208 contra 192), não 

brinca em serviço e tem sede pantagruélica. Basta 

dizer que a cerveja que patrocina a entidade, dos 

Estados Unidos, foi a única encontrável nos 

estádios da orgulhosa Alemanha, para desespero 

do Partido Verde local, indignado com o 

desrespeito à tradição, e à qualidade, da bebida 

alemã.  

15 No Brasil não chegaremos a tanto, mas veremos a 

suspensão da lei que impede a venda de bebidas 

alcoólicas nos estádios, porque a mesma 

Budweiser vem aí. 

Extraído de:  

http://interessenacional.uol.com.br/artigos-

integra.asp?cd_artigo=119 

 

01) Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) Para o autor do texto a Copa do Mundo no Brasil é 

indubitavelmente desnecessária em função dos 

gastos essenciais que serão realizados ao final. 

(B) Não importa quem seja o presidente do comitê 

organizador da copa, desde que a copa seja um 

sucesso e faça o povo feliz ainda que por trinta dias 

apenas, defende o autor. 

(C) A FIFA, segundo o autor, coloca-se de forma tão 

poderosa que com sua influência ofusca parte da 

soberania de qualquer país. 

(D) Os efeitos de uma copa do mundo em nosso país, 

para o autor, serão mais benéficos que maléficos 

ainda que tenhamos que fazer sacrifícios. 

 

02) A argumentação do autor do texto em relação aos 

supostos progressos oriundos da construção de 

novos estádios: 

 

(A) É contrário e se apresenta baseado na ideologia. 

(B) É contrário e se apresenta baseado na analogia.  

(C) É favorável e se apresenta baseado na 

dissociação.   

(D) É contrário e se apresenta baseado em falácias.   

 

03) Para o autor a realização da copa do mundo e das 

olimpíadas em nosso país se deve:  

 

(A) Ao aperfeiçoamento das instituições democráticas 

e da participação popular na gestão dessas. 

(B) À criação de mecanismos de defesa das políticas 

esportivas e financiamento de eventos de grande 

porte como a copa e as olimpíadas. 

(C) À influência e o prestígio internacional do 

presidente da república à época da escolha das 

sedes. 

(D) Ao combate às drogas e à violência por meio da 

prática esportiva e da realização de eventos. 

 

04) No trecho "(...) e se submeteram ao despautério 

de construir um novo estádio..."(5º parágrafo), a 

palavra em destaque tem como sinônimo: 

 

(A) Grande propósito. 

(B) Grande disparate. 

(C)   Conchavo sigiloso. 

(D) Exortação imensa.   
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05) Temos um predicado verbo-nominal na seguinte 

opção. Assinale-a. 

 

(A) Os Sem-Terra invadiram o Congresso Nacional. 

(B) Nós chegamos cansados da audiência. 

(C) O STF  julgou o deputado mensaleiro. 

(D) A testemunha estava impaciente na CPI. 

 

06) A análise sintática de um termo destacado abaixo 

foi feita de forma equivocada na opção: 

 

(A) Nós amamos a Deus, não os homens. (sujeito 

simples) 

(B) Nossa proposta de emenda constitucional não te 

interessa mais. (objeto direto) 

(C) O juiz enviou intimações aos réus. (predicado 

verbal) 

(D) Todos discutirão o projeto de lei antes da 

aprovação. (objeto direto) 

 

07) O fato citado no texto que melhor ilustra o poderio 

político e financeiro da FIFA é: 

 

(A) Ela não gastar nenhum tostão de seus cofres na 

realização do evento da copa. 

(B) Ela patrocinar a orgia das construções de novos 

estádios, em vez de priorizar o legado às cidades. 

(C) A cerveja americana que patrocina a entidade foi a 

única encontrável nos estádios da orgulhosa 

Alemanha. 

(D) A capacidade da FIFA em manter um país feliz por 

um mês independentemente dos custos.  

 

08) Observe a frase: “A FIFA faz os países que 

organizam a copa sob sua chancela de reféns”.  

A palavra em destaque foi acentuada pela mesma 

razão que a destacada em:  

(A) Uma vez que o erário está sendo pilhado para a 

construção superfaturada de estádios o Brasil já 

perde antes de entrar em campo. 

(B) Não se pode confiar numa entidade que para 

realizar um evento quer a falência do país. 

(C) Se a organização da copa no Brasil for um sucesso 

o bônus é da FIFA, se for um fiasco o ônus é do 

Brasil.  

(D) O maior desafio do Brasil não será dentro dos 

campos, mas fora dele, ou vencemos a corrupção 

ou iremos para o beleléu.  

 

09) Em uma das opções abaixo encontramos a palavra 

“se” desempenhando notoriamente a função de 

índice de indeterminação do sujeito. Assinale-a: 

 

(A) Não se fariam tais acordos ainda que a FIFA 

exigisse. 

(B) Falsificam-se documentos para ludibriar o fisco. 

(C) Desconfiou-se dos valores apresentados para 

sediar a copa de 2014. 

(D) Flamenguistas e vascaínos matam-se a cada 

partida. 

 

10) Em uma das seguintes opções encontramos 

marcadamente uma oração sem sujeito. Assinale-a: 

 

(A) Os jogadores houveram-se muito bem no 

campeonato mundial.  

(B) Havia muitas falhas no contrato feito às pressas. 

(C) Teus opositores se haverão com ele, se te 

desacreditarem. 

(D) Quebraram os vidros dos ônibus durante o 

protesto. 

 

11) A análise sintática do verbo em destaque foi feita 

de forma equivocada em uma das opções abaixo. 

Assinale-a. 

 

(A) Os geriatras recomendam que as pessoas idosas 

andem todos os dias. (verbo intransitivo) 

(B) Seus pais andam tristes, porque você não os 

telefona. (verbo de ligação) 

(C) O ex-ministro dos esportes não contou toda a 

verdade aos senadores. (verbo transitivo direto)  

(D) Ele só contou com a proteção de Deus durante o 

desafio. (verbo transitivo indireto)  

 

12) Atente para a seguinte frase “A FIFA é a entidade 

esportiva mais egoísta do mundo.”  

A acentuação da palavra em destaque foi realizada 

em observância à mesma regra em que se 

acentuou o vocábulo da opção:  

(A) Âncora.   

(B) Câncer.   

(C) Balaústre.    

(D) Notável.  

 

13) Assinale a opção em que todas as palavras devem 

ser grafadas com “S”.  

 

(A) capu_; ga_e; vié_;   

(B) invé_; retro_; cuscu_. 

(C) coli_eu; va_elina; tra_eira;  

(D) ojeri_a; gui_o; rije_a; 

 

14) A opção em que o par de vocábulos não apresenta 

uma relação de paronímia entre si é:  

 

(A) vultoso - vultuoso 

(B) flagrante - fragrante 

(C) eminente - iminente 

(D) incipiente – insipiente 
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15) A relação entre o substantivo coletivo e o seu 

respectivo conjunto de seres designados foi 

erroneamente realizada em: 

 

(A) chusma = conjunto de pessoas. 

(B) farândola = conjunto de fogos de artifício.  

(C) cabilda = conjunto de famílias que vivem no mesmo 

lugar.  

(D) panapaná = conjunto de borboletas 

 

 

 

16) A unidade central de processamento (CPU) é 

composta de três unidades básicas. Aquela 

responsável pelo recebimento, controle de 

execução e devolução das instruções recebidas da 

memória RAM, é:  

 

(A) Memória Principal.  

(B) Unidade de Controle. 

(C) Memória de Massa.  

(D) Unidades de Entrada.  

 

17) Sendo o Windows XP uma junção do Win ME com 

o Win 2000, surgem duas versões para o mesmo. 

Assinale a alternativa em que apresenta uma 

dessas versões do Windows XP: 

 

(A) Millennium. 

(B) 2000 Edition. 

(C) Home Edition. 

(D) Vista Edition. 

 

18) Muito utilizada para promover acesso em banda 

larga à Internet em locais públicos, tais como 

hotéis, aeroportos e centros de convenções de 

maneira rápida, fácil e sem a necessidade de 

cabos. O acesso à internet ocorre através de um 

hostpost que é um ponto de acesso colocado em 

um local público e o alcance produzido chega a 300 

metros: 

 

(A) Wireless. 

(B) 3G. 

(C) Bluetooth. 

(D) Infravermelho. 

 

19) Dentre as alternativas assinale a que não 

corresponde a uma característica do Mozilla 

Firefox: 

 

(A) Gerenciamento de Imagens. 

(B) Controle de janelas pop-up. 

(C) Navegação por abas. 

(D) Navegador da Microsoft. 

 

 

 

20) Um arquivo do Programa Word tem a seguinte 

extensão padrão: 

 

(A) .txt 

(B) .doc 

(C) .ppt 

(D) .wrd 

 

 

 

 

21) A eleição para o Conselho Federal e para os 

Conselhos Regionais far-se-

á__________________ por maioria simples, 

exigido o comparecimento da maioria 

absoluta dos inscritos.  

 

(A) Através do voto direto e secreto. 

(B) Através do voto direto e aberto. 

(C) Através do voto indireto e secreto. 

(D) Através do voto indireto e aberto. 

 

22)  O mandato dos membros do Conselho Federal é 

privativo de farmacêuticos de nacionalidade 

brasileira, será gratuito, meramente honorífico e 

terá a duração de: 

(A) 4 anos. 

(B) 3 anos 

(C) 2 anos 

(D) 5 anos 

23) As atribuições dos Conselhos Regionais são as 

seguintes, EXCETO:  

(A) Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e 

punindo as infrações à lei. 

(B) Organizar o seu regimento externo, submetendo-o 

à aprovação do Conselho Federal. 

 

(C) Sugerir ao Conselho Federal as medidas 

necessárias à regularidade dos serviços e à 

fiscalização do exercício profissional; 

(D) Eleger seu representante e respectivo suplente 

para o Conselho Federal. 

24) Os Conselhos Regionais expedirão carteiras de 

identidade profissional aos inscritos em seus 

quadros, aos quais habilitarão ao exercício da 

respectiva profissão em todo o País. No caso em 

que o interessado tenha de exercer 

temporariamente a profissão em outra jurisdição, 

este deverá: 

(A) Solicitar nova carteira profissional 

(B) Permanecer na clandestinidade, visto que é uma 

situação temporária. 

INFORMÁTICA BÁSICA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(C) Apresentará sua carteira para ser visada pelo 

Presidente do respectivo Conselho Regional. 

(D) Dirigir-se ao Conselho Federal para informar sua 

nova situação profissional. 

25) As taxas e anuidades cobradas pelos Conselhos 

Federal e Regionais serão fixadas pelos Conselhos 

Regionais, com intervalos não inferiores a: 

(A) 5 anos 

(B) 4 anos 

(C) 3 anos 

(D) 2 anos 

26) São penalidades disciplinares as seguintes, 

EXCETO: 

(A) Advertência ou censura. 

(B) Multa. 

(C) Eliminação. 

(D) Suspensão de 8 meses. 

27) É privativa das farmácias e das ervanarias a venda 

de plantas medicinais, a qual somente poderá ser 

efetuada: 

(A)  se verificado o acondicionamento adequado. 

(B) Se possuir estudos sobre a eficácia da planta 

medicinal. 

(C) Se a planta medicinal não possuir efeitos colaterais. 

(D) Se a planta medicinal n não for classificada como 

entorpecente. 

28) Segundo a Decreto 74170/74  

As farmácias e drogarias poderão 

______________medicamentos, desde que 

garantidas as características asseguradas no 

produto original registrado, ficando a cargo do 

órgão competente do Ministério da Saúde 

estabelecer, por norma própria, as condições 

técnicas e operacionais, necessárias à dispensação 

de medicamentos. 

 

(A) Separar  

(B) Fracionar 

(C) Quebrar 

(D)  Completar 

29) São condições para o licenciamento de farmácias e 

drogarias: 

 

(A) Localização conveniente, sob o aspecto sanitário. 

(B) Instalações independentes e equipamentos que 

satisfaçam aos requisitos técnicos da manipulação. 

 

(C) Assistência de técnico responsável. 

(D) Possuir área mínima de 100m². 

 

30) Segundo a Decreto 74170/74  

 

        A fim de atender às necessidades e peculiaridades 

de regiões desprovidas de farmácia, drogaria e 

posto de medicamentos, o órgão sanitário 

competente dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios, consoante legislação supletiva que 

baixem poderá____________________, para a 

dispensação de medicamentos constantes de 

relação elaborada pelo Serviço Nacional de 

Fiscalização da Medicina e Farmácia e publicada 

no Diário Oficial da União. 

 

(A) Licenciar unidade Volante 

(B) Licenciar unidade Atacante 

(C) Licenciar unidade Viajante 

(D) Licenciar unidade Itinerante 

 

31) Estabelecimento de dispensação e comércio de 

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correlatos, em suas embalagens originais. 

 

Segundo a Decreto 74170/74 essa é a definição 

para: 

(A) Farmácia  

(B) Drogaria  

(C) Ervanaria 

(D) Empresa 

 

32) Avalie as assertivas seguintes, Segundo o Decreto 

74170/74 . 

 

I. Droga - substância ou matéria-prima que tenha 

finalidade medicamentosa ou   sanitária; 

II. Medicamento - produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 

profilática, curativa, paliativa, ou para fins de 

diagnóstico; 

III. Insumo farmacêutico - droga ou matéria-prima 

aditiva ou complementar de qualquer natureza, 

destinada a emprego em medicamentos, quando 

for o caso, e seus recipientes; 

 

(A) Os itens I, II e III são verdadeiros; 

(B) Os itens I, II e III são falsos; 

(C)  Apenas os itens II e III são verdadeiros; 

(D)  Apenas o item III é falso; 
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33)  Segundo o Decreto 74170/74 . 

 

A licença será válida pelo prazo 

de_______________, podendo ser revalidada por 

períodos iguais e sucessivos. 

 

(A) 4 anos  

(B) 3 anos 

(C) 3 anos 

(D) 1 ano 

 

34)  Segundo o Decreto 74170/74 . 

 

O estabelecimento de dispensação que deixar de 

funcionar por mais_______________ terá sua 

licença cancelada.  

 

(A) 100 dias 

(B) 150 dias 

(C) 120 dias 

(D) 130 dias 

 

35)  Segundo o Decreto 74170/74 . 

 

Na ausência do responsável técnico pela farmácia 

ou de seu substituto, será _______________ o 

aviamento de fórmula que depende de manipulação 

na qual figure substância sob regime de controle 

sanitário especial. 

 

(A) Manipulado 

(B) Vedado 

(C) Intensificado 

(D) Reforçado 

 

36) É um conjunto de ações desenvolvidas deliberada 

e sistematicamente, com vistas à  redução máxima 

possível da incidência e da gravidade das infecções 

hospitalares.  

 

Segundo a Portaria 2.616/98 essa é a definição 

para: 

 

(A) O Programa de Controle de Infecções Hospitalares 

(B) Programa de Combate à Inflamação hospitalar 

(C) Programa de combate à incidência e agravamento 

das infecções  

(D) Programa de combate à incidência e agravamento 

das inflamações hospitalares 

 

37) A CCIH do hospital deverá elaborar, implementar, 

manter e avaliar programa de controle de infecção 

hospitalar, adequado às características e 

necessidades da instituição, contemplando, no 

mínimo, ações relativas a, EXCETO:  

 

 

 

(A) Implantação de um Sistema de Vigilância 

Epidemiológica das Infecções Hospitalares. 

(B)  Adequação, implementação e supervisão das 

normas e rotinas técnico-operacionais, visando à 

prevenção e controle das infecções hospitalares;  

(C) Capacitação do quadro de funcionários e 

profissionais da instituição, no que diz respeito à 

prevenção e controle das infecções hospitalares;  

(D) Uso irracional de antimicrobianos, germicidas e 

materiais médico-hospitalares. 

 

38) À Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, 

do Ministério da Saúde, compete, EXCETO: 

 

(A) Definir diretrizes de ações de controle de infecção 

hospitalar 

(B) Apoiar a centralização das ações de prevenção e 

controle de infecção hospitalar. 

(C) Coordenar as ações nacionais de prevenção e 

controle de infecção hospitalar.  

(D) Estabelecer normas gerais para a prevenção e 

controle das infecções hospitalares. 

 

39) Às Coordenações Municipais de Controle de 

Infecção Hospitalar, compete:  

 

(A) Coordenar as ações de prevenção e controle de 

infecção hospitalar na rede hospitalar do Município;  

(B) Participar do planejamento, da programação e da 

organização da rede regionalizada e hierarquizada 

do SUS, em articulação com a Coordenação 

Estadual de controle de infecção hospitalar;  

(C) Colaborar e acompanhar os hospitais na execução 

das ações de controle de infecção hospitalar;  

(D) Informar, aleatoriamente, à Coordenação Estadual 

de controle de infecção hospitalar do seu Estado, a 

partir da rede hospitalar, os indicadores de infecção 

hospitalar estabelecidos.  

 

40) O RDC 44/2009 dispõe sobre Boas Práticas 

Farmacêuticas para o controle sanitário do 

funcionamento, da dispensação e da 

comercialização de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e 

dá outras providências. Sobre esta resolução julgue 

os itens: 

 

I. Os funcionários, inclusive o farmacêutico, devem 

permanecer identificados e com uniformes 

padronizados e iguais, limpos e em boas condições 

de uso. 

II. Somente podem ser adquiridos produtos 

regularizados junto à Anvisa, conforme legislação 

vigente, salvo medicamentos essenciais em caso 

de emergência ou calamidade pública. 
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III. Todos os produtos devem ser armazenados de 

forma ordenada, seguindo as especificações do 

fabricante e sob condições que garantam a 

manutenção de sua identidade, integridade, 

qualidade, segurança, eficácia e rastreabilidade.  

IV. No estabelecimento, as farmácias e drogarias 

devem possuir a Certidão de Regularidade Técnica, 

emitido pelo Conselho Regional de Farmácia da 

respectiva jurisdição.  

 

É correto afirmar que dos itens lidos apenas: 

(A) II e III estão corretos. 

(B) II e IV estão corretos. 

(C) III e IV estão corretos. 

(D) I, II e III estão corretos. 

 

41) Livro destinado à anotação, em ordem cronológica, 

de estoques, de entradas (por aquisição ou 

produção), de saídas (por venda, processamento, 

uso) e de perdas de medicamentos sujeitos ao 

controle especial.  

Segundo a portaria n.º 344/98 essa é a definição 

de: 

 

(A) Livro de Registro Específico 

(B) Livro de Ata  

(C) Livro de Protocolo 

(D) Livro de Arquivamento 

 

42) Segundo a portaria n.º 344/98 analise: 

 

I. Preparação Magistral - Medicamento preparado 

mediante manipulação em farmácia, a partir de 

fórmula constante de prescrição médica. 

II. Psicotrópico - Substância que pode determinar 

dependência física ou psíquica e relacionada, 

como tal, nas listas aprovadas pela Convenção 

sobre Substâncias Psicotrópicas, reproduzidas 

nos anexos deste Regulamento Técnico. 

III. Substância Proscrita - Substância cujo uso está 

permitida no Brasil. 

 

(A) Os itens I, II e III são falsos; 

(B) Os itens I, II e III são verdadeiros, 

(C) Apenas o item III é falso; 

(D) Apenas o item II é verdadeiro; 

 

43)  Conjunto de procedimentos terapêuticos para 

manutenção ou recuperação do estado nutricional 

do paciente por meio da Nutrição Parenteral e ou 

Enteral.  

 

(A) Terapia Nutricional  

(B) Terapia Psiquiátrica 

(C) Terapia Gestacional 

(D) Terapia Instrucional 

 

44)  Analise as assertivas: 

 

I. Os produtos farmacêuticos e correlatos adquiridos 

industrialmente para o preparo da Nutrição 

Parenteral, devem ser registrados no Ministério 

da Saúde e acompanhados do Certificado de 

Análise emitido pelo fabricante, garantindo a sua 

pureza físico-química e microbiológica, bem como 

o atendimento às especificações estabelecidas.  

II. Os produtos farmacêuticos e correlatos para 

preparação da Nutrição Parenteral não 

necessitam ser previamente tratados para garantir 

a sua assepsia e inspecionados visualmente 

quanto à presença de partículas.  

III. Imediatamente após o preparo e durante todo e 

qualquer transporte a Nutrição Parenteral deve 

ser mantida sob refrigeração (2ºC a 8ºC), exceto 

nos casos de administração imediata. 

 

(A) Os itens I, II e III são falsos. 

(B) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

(C) Apenas o item II é falso. 

(D) Apenas o item III é falso. 

 

45) Segundo a portaria n.º 344/98 a petição de 

concessão de Autorização Especial  deverá ser 

instruída com os seguintes documentos e 

informações, EXCETO: 

 

(A) Cópia da publicação, em Diário Oficial da União, da 

Autorização de Funcionamento da Empresa. 

(B) Cópia do documento de inscrição no Cadastro 

Regional de Pessoa Jurídica. 

(C) Comprovante de pagamento do respectivo preço 

público, ou documento que justifique sua isenção. 

(D) Cópia do ato constitutivo da empresa e suas 

eventuais alterações. 

 

46)  Segundo a Lei 3820/60:  

 

O pagamento da primeira anuidade deverá ser feito 

por ocasião: 

(A) Da inscrição no Conselho Regional de Farmácia. 

(B) Da primeira reunião extraordinária, para recepção 

dos novos farmacêuticos. 

(C) Da comemoração de primeiro ano como membro 

participante do conselho. 

(D) Da eleição do novo Conselho Consultivo. 
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47) Medicamentos que contém a mesma molécula 

terapeuticamente ativa, ou seu precursor, mas não 

necessariamente na mesma quantidade, forma 

farmacêutica, sal ou éster. Devem cumprir, 

individualmente, com as especificações atualizadas 

da Farmacopéia Brasileira e, na ausência destas, 

com as de outros códigos autorizados pela 

legislação vigente ou, ainda, com outros padrões 

aplicáveis de qualidade, relacionados à identidade, 

dosagem, pureza, potência, uniformidade de 

conteúdo, tempo de desintegração e velocidade de 

dissolução, quando for o caso.  

 

        Segundo a Resolução 391/99 essa é a definição 

de: 

 

(A) Equivalentes Farmacêuticos 

(B) Medicamento Farmacêuticos 

(C) Alternativas Farmacêuticos  

(D) Medicamentos Bioequivalentes 

 

48)  São obrigações do CRF-PI, EXCETO: 

 

(A) Examinar reclamações e representações escritas 

acerca dos serviços de registro e das infrações 

dessa lei e decidir. 

(B) Organizar o seu regimento Interno, sem 

necessariamente ter que submetê-lo à aprovação 

do Conselho Federal de Farmácia. 

(C) Analisar e julgar em primeira instância os 

processos de interesse da profissão farmacêutica 

afetos à sua jurisdição administrativa.  

(D) Regulamentar o funcionamento de suas reuniões 

ordinárias ou extraordinárias. 

 

49) Medicamento similar a um produto de referência ou 

inovador, que pretende ser com este 

intercambiável, geralmente produzido após a 

expiração ou renúncia 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.  

 

       Segundo a Resolução 391/99 essa é a definição 

de: 

(A) Medicamento Genérico 

(B) Medicamento de Referencia 

(C) Medicamento Similar 

(D) Medicamento de Inovador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50) São órgãos do Conselho Regional de Farmácia, 

EXCETO: 

 

(A) Plenário. 

(B) Diretoria. 

(C) Câmara Técnica Especializadas. 

(D) Comissões de Caráter Provisório ou Temporário 

que colaborarão no desempenho de suas 

atribuições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


