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CARGO: FARMACÊUTICO 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito à reportagem a seguir. Leia-a atentamente antes de respondê-

las. 

(Reportagem) 

 

(Fonte adaptada: G1.com> Acesso em 08 de setembro de 2021) 

01 – Assinale a alternativa que representa corretamente a regra pela qual a crase foi empregada no 

título da reportagem acima: 

a) É obrigatório o emprego de crase em locuções conjuntivas formadas por palavra feminina. 

b) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino. 

c) É obrigatório o emprego de crase em locuções adverbiais formadas por palavra feminina. 

d) É obrigatório o emprego de crase em locuções prepositivas formadas por palavra feminina. 

e) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

 

02 – Analise o título abaixo: 

“Anvisa pede à Polícia Federal para expulsar do país quatro jogadores da Argentina que deram 

informações sanitárias falsas ao entrar no Brasil.” 

Assinale a alternativa correta: 

a) A partícula “que” exerce função morfológica de conjunção integrante. 
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b) O verbo “pede” é transitivo direto, apenas. 

c) A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por “para os quais”. 

d) O período é composto por uma oração principal, uma oração subordinada substantiva 

objetiva direta reduzida de infinitivo e uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

e) No período, não há orações exercendo função de adjunto adnominal. 

 

03 – Analise a passagem retirada da reportagem: 

“[...], os quatro atletas deram informações falsas.” 

Sobre o estudo das vozes verbais, assinale a alternativa correta: 

a) O período encontra-se na voz passiva sintética. 

b)  “os quatro atletas” é sujeito paciente da voz ativa. 

c) Transformando a oração para a voz passiva, não há a presença de agente da passiva. 

d) A conversão para a voz passiva é: “Informações falsas dar-se-á por quatro atletas.” 

e) A conversão para a voz passiva é: “Informações falsas foram dadas por quatro atletas.” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Com base nas notas de Pedro apresentadas a seguir e seus respectivos pesos, assinale a 

alternativa correta: 

 

Peso Nota 

Matemática 5 7,8 

Português 3 10 

Conhecimentos Específicos 10 7,2 

 

a) A matéria que Pedro melhor deverá ir bem é em matemática. 

b) A média aritmética ponderada de Pedro é igual a 7,5. 

c) Nem mesmo tirando a nota máxima (nota 10) em Português será alcançada a nota tirada em 

Matemática. 

d) De acordo com os pesos, Português é mais importante que Matemática. 
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e) A média aritmética ponderada consista no somatório da multiplicação entre a nota pelo seu 

peso, dividindo-se tudo pelo somatório das notas. 

 

05 – Com base nos dados a seguir, assinale a alternativa que representa corretamente o rendimento do 

investimento de Paulo: 

Juros simples (ao mês) 1,5% 

Capital aplicado R$ 10.000,00 

Tempo 2 anos 

 

a) R$ 4.000,00 

b) R$ 3.400,00 

c) R$ 300,00 

d) R$ 3.000,00 

e) R$ 3.600,00 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

06 – Atualmente, em sua divisão territorial, Xavantina possui apenas um distrito. Este é denominado: 

a) Alto Irani. 

b) Linha das Palmeiras. 

c) Rio Claro. 

d) Tiradentes. 

e) Sete de Setembro. 

 

07 – Dois anos após o início dos protestos sociais no Chile, em 2021 foram eleitos parlamentares, que 

após um plebiscito popular terão como incumbência: 

a) A criação de uma nova constituição nacional. 

b) A elaboração de um novo código civil. 

c) A cassação de deputados corruptos. 

d) A flexibilização das leis trabalhistas. 
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e) A legalização do aborto para até 6 semanas. 

 

08 – Recentemente o mundo acompanhou a ascensão do grupo islâmico conhecido como Talibã no 

Afeganistão, uma corrente defende uma versão radical da Sharia, a lei islâmica. A formação deste 

grupo está diretamente relacionada a: 

a) A crescente influência estrangeira decorrente da globalização, que levaram a uma queda 

entre os fiéis islâmicos por práticas e costumes “ocidentais”. 

b) A imposição de uma política neoliberal na região do Oriente Médio que tentou remover as 

crenças e tradições milenares presentes neste país. 

c) A tensão entre Israel e Palestina, antigos aliados dos afegãos, que fomentaram uma guerra 

civil no interior do país durante nos anos 1980. 

d) A bipolarização entre EUA e URSS durante a guerra fria, que interviram diretamente nos 

conflitos internos do Afeganistão no final dos anos 1970. 

e) A ocupação do Estados Islâmico na região do Saul durante os anos 1990, que resultou no 

planejamento e execução dos atentados aos EUA em 2001. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FARMACÊUTICO 

09 – Com base, no documento do Ministério da Saúde, “Assistência Farmacêutica no SUS”, 

antirretrovirais do programa DST/Aids; sangue e hemoderivados e imunobiológicos são 

medicamentos distribuídos à população pelo Ministério da Saúde pelo componente: 

a) Estratégico. 

b) Essencial. 

c) Comum. 

d) Básico. 

e) Especializado. 

 

10 – São antidepressivos Inibidores da recaptação de serotonina e antagonistas ALFA-2 (IRSA) os 

seguintes fármacos: 

a) Bupropiona, Mirtazapina. 

b) Tranilcipromina, Moclobemida.  

c) Nefazodona, Trazodona. 

d) Venlafaxina, Duloxetina. 
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e) Citalopram, Moclobemida. 

 

11 – Sobre a lista de substâncias sujeitas a controle especial, no Brasil, C5 indica: 

a) Lista das substâncias imunossupressoras. 

b) Lista das substâncias antirretrovirais. 

c) Lista das substâncias precursoras de entorpecentes. 

d) Lista das substâncias precursoras de psicotrópicos. 

e) Lista das substâncias anabolizantes. 

 

12 – A Lista das substâncias de uso proscrito no Brasil é representada pela letra: 

a) B. 

b) F. 

c) D. 

d) E. 

e) H. 

 

13 – Leia o trecho a seguir: 

De acordo com a portaria 344/98, Medicamentos contendo substâncias das listas B1, C1 e C5 

podem ser dispensados em quantidade de até ______ ampolas (no caso de formulações injetáveis) 

ou quantidades suficientes para até _______ dias de tratamento (no caso de outras formas 

farmacêuticas, incluindo as formas líquidas). 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto: 

a) 5 – 30. 

b) 10 – 30. 

c) 10 – 60. 

d) 5 – 60. 

e) 10 – 90. 

 

14 – A Adenosina é um fármaco que pode ser classificado como: 

a) Cardiotônico. 

b) Diurético tiazídico. 

c) Antiarrítmico. 

d) Betabloqueador. 

e) Antianginoso. 
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15 – Considere a lista de fármacos a seguir: 

I – Ciprofibrato 

II – Repaglinida 

III – Liraglutida 

IV – Colestiramina 

V – Ezetimiba 

VI – Ornitina 

São hipolipêmicos os fármacos apresentados, em: 

a) II, III e VI, somente. 

b) I, IV e V, somente. 

c) I, V e VI, somente. 

d) II, III e IV, somente. 

e) IV, V e VI, somente. 

 

16 – Com relação à programação de compras da farmácia hospitalar, a gestão da demanda pode ser 

representada por macroatividades. Entre essas macroatividades, priorizar e alocar: 

a) É a função que se preocupa em predizer o consumo dos medicamentos de forma que a 

aquisição possa ser nas quantidades apropriadas. 

b) É a atividade responsável por colher e analisar as informações do mercado, para estimar 

novas solicitações. 

c) Consiste em disponibilizar o medicamento ao paciente. 

d) É satisfazer toda a demanda, em caso de estoque insuficiente temos que informar e decidir 

qual paciente deverá ser atendido e qual terá condições de esperar ou ter seu medicamento 

substituído. 

e) São as atividades de distribuição, planejadas a partir dos períodos de envio do medicamento 

para as unidades. 

 

17 – A programação representa uma atividade chave, que tem por objetivo a garantia da 

disponibilidade dos medicamentos, previamente, selecionados nas quantidades adequadas e no tempo 

oportuno para atender às necessidades de uma população-alvo, considerando-se um determinado 

período de tempo. Com relação às etapas da programação, fazem parte da Etapa IV (elaborar 

programação), EXCETO: 
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a) Definir a infraestrutura da equipe de Assistência Farmacêutica (área física, equipamentos, 

materiais e recursos humanos). 

b) Calcular o custo da programação. 

c) Listar os medicamentos necessários de acordo com a seleção estabelecida. 

d) Definir o cronograma de aquisição e recebimento dos produtos e as modalidades a serem 

utilizadas. 

e) Compatibilizar as necessidades locais considerando os limites financeiros previstos para 

efetuar a aquisição e as prioridades definidas pela política de saúde local. 

 

18 – O cuidado farmacêutico constitui a ação integrada do farmacêutico com a equipe de saúde, 

centrada no usuário, para promoção, proteção e recuperação da saúde e: 

a) Prescrição segura. 

b) Segurança crítica a complicações. 

c) Prevenção de agravos. 

d) Cuidado direto ao paciente. 

e) Melhores resultados, frente às doenças crônicas. 

 

19 – A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, 

dependendo da forma como se apresente. O Aedes aegypti, vetor do vírus da dengue, é também vetor 

para as seguintes doenças: 

a) Zika vírus, Chikungunya e Febre do Nilo Ocidental. 

b) Febre do Nilo Ocidental, Febre Amarela e Chikungunya. 

c) Febre do Nilo Ocidental, Febre Amarela e Malária. 

d) Zika vírus, Chikungunya e Febre amarela. 

e) Zika vírus, Chikungunya, Malária e Febre amarela. 

 

20 – São antidepressivos Inibidores não seletivos da recaptação de monoaminas (ADTs), EXCETO: 

a) Sertralina. 

b) Amitriptilina. 

c) Imipramina. 

d) Clomipramina. 

e) Nortriptilina. 

 


