
 

CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

EDITAL CAP 09/2021 

24 DE OUTUBRO DE 2021 

CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA  

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 

01. Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, seus dados pessoais. Não se esqueça de 

assinar seu nome no local indicado. 

02. Preencha as respostas das questões no RASCUNHO DO GABARITO, a fim de transcrevê-las com 

caneta esferográfica azul ou preta, de ponta grossa e corpo transparente, posteriormente, no 

CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o alvéolo, 

como indicado na figura, . Nunca assim , pois você corre o risco de ter 

sua questão anulada. 

04. Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma 

leitura competente é requisito essencial para a realização da prova. 

05. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado. 

RASCUNHO DO GABARITO 

01  11  21  31  

02  12  22  32  

03  13  23  33  

04  14  24  34  

05  15  25  35  

06  16  26  36  

07  17  27  37  

08  18  28  38  

09  19  29  39  

10  20  30  40  
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LINGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto a seguir, intitulado “Vozes-

Mulheres”, escrito por Conceição Evaristo, para 

responder as questões de 1 a 3. 

 

Vozes-Mulheres 

(Conceição Evaristo) 

 

A voz de minha bisavó 

ecoou criança 

nos porões do navio. 

ecoou lamentos 

de uma infância perdida. 

 

A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

 

A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela 

 

A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

e  

fome. 

 

A voz de minha filha 

recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato. 

O ontem – o hoje – o agora. 

Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

O eco da vida-liberdade. 

 

 

 

 

 

1 

A leitura do texto nos permite concluir que se 

trata de um poema organizado em seis estrofes. 

Cada estrofe inicia com um sintagma nominal cujo 

núcleo é constituído por um elemento classificado 

morfologicamente como substantivo. Com base 

nessas informações, relacionando a estrutura 

morfológica à sintática, é correto afirmar: 

 

 O sintagma nominal “a voz de minha filha”, (a)

presente na última estrofe do poema, tem como 

núcleo o substantivo “filha”, pois é a “filha” que 

recolhe em si a fala e o ato. 

 Na primeira estrofe do poema, o sintagma (b)

nominal em posição de sujeito é “criança”, pois a 

autora inverteu a ordem considerada mais 

natural da sentença, a saber, “criança ecoou a 

voz de minha bisavó”. 

 O substantivo “voz” é o núcleo do sintagma (c)

nominal em todas as seis ocorrências citadas, ou 

seja, quando aparece nos primeiros versos de 

cada estrofe do poema. 

 Os sintagmas nominais que iniciam cada uma (d)

das seis estrofes têm seus predicados 

introduzidos pelo mesmo verbo em todas as seis 

ocorrências.  

 Todas as seis ocorrências dos sintagmas (e)

nominais com núcleo “voz”, expressos nos 

primeiros versos das seis estrofes, possuem a 

mesma estrutura sintática, composta conforme a 

sequência: Det + N + Mod. 

2 

A autora utiliza, em três momentos do texto, 

palavras compostas por hífen. Pode-se interpretar que  
 

 “brancos-donos” (segunda estrofe) e “vozes-(a)

mulheres” (título) poderiam ser substituídas, 

respectivamente, por “ricos” e “mulheres”, sem 

alterar o sentido do texto. 

 “Vozes-mulheres”, expressa no título do texto, (b)

poderia ser substituída, sem alteração de 

sentido, por “gritos”, já que as mulheres, na 

nossa sociedade, não são escutadas. 

 “brancos-donos”, na segunda estrofe, faz (c)

referência à elite brasileira atual, incluindo 

homens e mulheres que mantém as relações de 

opressão no modo de produção capitalista.  
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 na sexta estrofe, “vida-liberdade” revela a (d)

inseparabilidade de liberdade na vida, 

independente da raça dos indivíduos, ou seja, a 

liberdade é algo constitutivo da vida. 

 devido ao título do texto (“vozes-mulheres”), (e)

podemos compreender que a questão de gênero 

é predominante em relação à questão da raça no 

poema. 

3 

O texto de Conceição Evaristo pode ser 

considerado como texto literário porque apresenta 

função 

 

 utilitária, com foco na mensagem que está sendo (a)

transmitida, pois recorre à repetição da palavra 

“voz” nas seis estrofes do texto para tornar o 

texto mais claro e objetivo. 

 denotativa, com foco na descrição da situação (b)

vivida pelas mulheres no decorrer dos séculos. 

 metalinguística, pois tem foco no código utilizado (c)

para transmitir a mensagem, atentando, 

especificamente, para o emprego de novos 

vocábulos.  

 estética, com foco no plano da expressão, (d)

recriando o mundo com especial atenção à 

forma como se diz; isso pode ser percebido 

através das palavras “vozes-mulheres”, “branco-

dono” e “vida-liberdade”. 

 emotiva, já que a prevalência da emoção naquilo (e)

que é dito se manifesta pela repetição do termo 

“voz” ao longo do poema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe a seguinte notícia extraída do jornal 

“O Imparcial”, publicada no dia 15/07/2021 e 

responda as questões de 4 a 8. 

 

Morador de rua é morto a pauladas na Praça de 

Santa Cruz 

Assassinos ainda escrevem a palavra ‘paz’ com o 

sangue da vítima no chão 

 

Uma cena de extrema violência foi registrada na 

madrugada desta quinta-feira (15) na Praça Santa Cruz, na 

região central de Araraquara. Um morador de rua ainda 

não identificado foi morto a pauladas por outros 

andarilhos. 

Segundo o apurado, o corpo foi encontrado 

caído no chão e, ao lado, havia a palavra ‘paz’ escrita com 

seu próprio sangue. A princípio o crime teria sido 

cometido por outros dois andarilhos que frequentam o 

local. Eles teriam espancado e agredido o companheiro 

de rua a pauladas. 

Uma equipe do SAMU foi acionada, mas o 

homem que chegou a perder massa encefálica, acabou 

falecendo no local. 

A Polícia Militar foi acionada e ouviu 

testemunhas para tentar chegar aos autores do 

assassinato. Imagens de câmeras de segurança devem ser 

usadas pela Polícia Civil. 

 

4  

O item lexical “andarilhos”, presente no final 

do primeiro parágrafo do corpo da notícia, 

estabelece relação de sinonímia e de anáfora com 

os seguintes itens lexicais (colocados no singular), 

respectivamente: 

 

 morador de rua e assassino. (a)

 assassino e morador de rua. (b)

 vítima e assassino. (c)

 corpo e morador de rua.  (d)

 morador de rua e companheiro de rua. (e)
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5 

Com base no gênero textual notícia, é 

correto afirmar que 
 

 o emprego de advérbios é comum nos textos do (a)

gênero notícia, como pode ser observado no 

subtítulo: “Assassinos ainda escrevem a palavra 

‘paz’ com o sangue da vítima no chão”, o qual, 

apesar de se afastar da imparcialidade, garante 

ao leitor a informação sobre o modo como 

determinada ação aconteceu. 

 é importante que o gênero notícia apresente as (b)

informações com objetividade, tal como 

acontece no excerto “Um morador de rua ainda 

não identificado foi morto a pauladas por outros 

andarilhos”, no qual se observa que o jornal 

garantiu que os suspeitos do crime foram 

identificados. 

 é comum que os textos jornalísticos apresentem (c)

adjuntos adnominais, tais como no sintagma 

“cena de extrema violência”, pois esse emprego, 

além de caracterizar os crimes relatados, 

garante mais veracidade ao fato informado. 

 o gênero notícia costuma apresentar título com (d)

período simples, com verbo conjugado no 

presente do indicativo e, não raro, com o 

emprego da voz passiva, conforme exposto em 

“Morador de rua é morto a pauladas na Praça de 

Santa Cruz”. 

 as notícias costumam recorrer ao emprego da (e)

voz ativa nas construções dos seus títulos, tal 

como acontece em “Morador de rua é morto a 

pauladas na Praça de Santa Cruz”. 

6 

A construção “que chegou a perder massa 

encefálica”, presente no terceiro parágrafo do corpo 

da notícia, possui a seguinte função sintática no 

período: 

 

 Oração subordinada adjetiva restritiva, com a (a)

falta do emprego da vírgula após a palavra 

“homem”. 

 Oração subordinada adjetiva restritiva, com o (b)

emprego correto da vírgula após a palavra 

“homem”. 

 Oração subordinada substantiva objetiva direta, (c)

com a falta do emprego da vírgula após a 

palavra “homem”.  

 Oração subordinada substantiva apositiva, com (d)

a falta do emprego da vírgula após a palavra 

“homem”.  

 Oração subordinada adjetiva explicativa, com a (e)

falta do emprego da vírgula após a palavra 

“homem”. 

 

7 

O texto apresenta um problema de coerência 

que seria resolvido se o período “Um morador de rua 

ainda não identificado foi morto a pauladas por 

outros andarilhos”, presente no primeiro parágrafo do 

corpo da notícia, fosse 
 

 deslocado para o final do texto. (a)

 tivesse o sintagma “um morador de rua” (b)

substituído por “andarilho”. 

 tivesse a locução verbal “foi morto” substituída (c)

por “foi assassinado”.  

 fosse transferido para o início do parágrafo.  (d)

 excluído do texto. (e)

 

8 

O gênero textual notícia, conforme pode ser 

observado no texto apresentado, possui, de forma 

predominante, o tipo textual  

 

 descritivo, tal como pode ser observado no (a)

primeiro parágrafo do texto. 

 narrativo, tal como pode ser observado no (b)

primeiro parágrafo do texto. 

 descritivo, tal como pode ser observado no (c)

segundo parágrafo do texto. 

 narrativo, tal como pode ser observado no (d)

segundo parágrafo do texto.  

 argumentativo, tal como pode ser observado no (e)

primeiro parágrafo do texto.  
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Com base no período abaixo, produzido para 

a notícia veiculada em um programa televisivo da 

Rede Record, responda as questões 9 e 10. 

Disponível em: https://m.facebook.com/prof.marcondes.junior/photos 

9 

Com base na chamada da notícia, é correto 

afirmar que a oração principal é 

 

 “Menino Matheus tem 8 anos e está com covid-19”. (a)

 “Está com covid-19”. (b)

 “Helicóptero usado para salvar menino Matheus”. (c)

 “Helicóptero tem 8 anos e está com covid-19”.  (d)

 “Menino Matheus tem 8 anos”.  (e)

 

10 

O período “Helicóptero usado para salvar 

menino Matheus tem 8 anos e está com covid-19” 

poderia ser reescrito como: 

 

 Helicóptero foi usado para salvar menino (a)

Matheus que tem 8 anos e está com covid-19. 

 Helicóptero foi usado para salvar menino (b)

Matheus, que tem 8 anos e está com covid-19. 

 Menino Matheus, que está com covid-19, foi (c)

salvo por helicóptero que tem 8 anos. 

 Menino Matheus que está com covid-19 foi salvo (d)

por helicóptero que tem 8 anos.  

 Helicóptero usado para salvar menino, Matheus, (e)

que tem 8 anos, está com covid-19.  

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

11 

De acordo com o art. 37 da Constituição 

Federal da República, os cargos em comissão da 

administração pública devem ser preenchidos por 

  

 servidores de carreira, e destinam-se apenas às (a)

atribuições de direção, chefia e assessoramento.  

 servidores temporários, contratados para atender (b)

necessidade de excepcional interesse público. 

 empregados públicos. (c)

 servidores de carreira que tenham sido (d)

aprovados no estágio probatório, de dois anos 

de duração. 

 servidores públicos nomeados pela autoridade (e)

máxima da administração pública.  

12 

Ainda considerando a redação contida no 

artigo 37 da Constituição Federal da República, é 

correto afirmar que 

  

 a vinculação ou equiparação de quaisquer (a)

espécies remuneratórias para o efeito de 

remuneração do serviço público é autorizada, 

em atenção ao princípio da igualdade. 

 a remuneração dos servidores públicos somente (b)

poderá ser fixada ou alterada por lei específica.   

 o prazo de validade do concurso público será de (c)

até 2 anos, vedada a possibilidade de 

prorrogação.  

 os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário (d)

poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 

Executivo, em decorrência da autonomia e 

separação dos poderes.  

 os acréscimos pecuniários recebidos por (e)

servidor público poderão ser computados para 

fins de concessão de acréscimos ulteriores. 

13 

De acordo com o art. 41 da Constituição 

Federal, são estáveis após três anos de exercício, os 

servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público, sendo 

 

 condição para a aquisição da estabilidade a (a)

avaliação especial de desempenho por comissão 

instituída para essa finalidade.  

 vedada a invalidação da demissão de servidor (b)

estável por sentença judicial, pois não pode o 
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Poder Judiciário intervir em ato da administração 

pública. 

 que em caso de extinção do cargo, o servidor (c)

estável será demitido. 

 inadmissível que o servidor conteste o resultado (d)

da avaliação periódica de desempenho.    

 o processo administrativo meio inviável para (e)

proceder a demissão de servidor público estável.  

14 

No tocante aos direitos e às garantias do 

servidor público, previstos na norma constitucional, é 

correto afirmar que 

  

 é vedada a realização de greve pelos servidores (a)

públicos, em decorrência da essencialidade e 

obrigatoriedade de continuidade dos serviços da 

administração. 

 as parcelas de caráter indenizatório, previstas (b)

em lei ou decreto, serão computadas para efeito 

do teto remuneratório.  

 a vedação à acumulação de cargos públicos não (c)

autoriza nenhuma exceção.  

 os cargos públicos são acessíveis, mediante (d)

concurso público, somente aos brasileiros natos.  

 é garantido ao servidor público o direito à livre (e)

associação sindical.  

15 

Acerca da posse e do exercício do servidor 

público federal, nos termos da Lei nº 8.112 de 1990, 

é correto afirmar que 

 

 a posse do servidor, por ser ato personalíssimo, (a)

não poderá ser realizada mediante procuração, 

ainda que nela constem poderes específicos.  

 no ato da posse, o servidor apresentará (b)

declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e declaração quanto ao exercício ou 

não de outro cargo, emprego ou função pública.  

 o prazo para o servidor empossado em cargo (c)

público entrar em exercício é de 30 dias, a contar 

da data da posse.  

 a posse ocorrerá no prazo máximo de 15 dias, (d)

contados da data de publicação do ato de 

provimento. 

 a inaptidão física constatada por inspeção médica (e)

oficial não impede a posse no cargo público. 

16 

O Decreto nº 1.171 de 1994 que estabelece 

o Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal prevê que a pena 

aplicável pela Comissão de Ética é a de 

 

 advertência. (a)

 suspensão. (b)

 censura. (c)

 afastamento. (d)

 demissão (e)

17 

De acordo com a Lei nº 9.784 de 29 de 

Janeiro de 1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal, é dever do administrado perante a 

Administração, sem prejuízo de outros previstos em 

ato normativo: 

  

 Prestar as informações que lhe forem solicitadas (a)

e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 

  Ser tratado com respeito pelas autoridades e (b)

servidores, que deverão facilitar o exercício de 

seus direitos e o cumprimento de suas 

obrigações. 

 Ter ciência da tramitação dos processos (c)

administrativos em que tenha a condição de 

interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 

documentos neles contidos e conhecer as 

decisões proferidas. 

 Formular alegações e apresentar documentos (d)

antes da decisão, os quais serão objeto de 

consideração pelo órgão competente. 

 Fazer-se assistir, facultativamente, por (e)

advogado, salvo quando obrigatória a 

representação, por força de lei. 

 

 

 

 

 

 

 



UFPel – Concurso Público– Edital 09/2021 (Aplicação 24/10/2021) TÉCNICO EM FARMÁCIA  7 / 12 

18 

Considere as comissões que integram o 

Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo 

Federal  referentes ao Decreto nº 6.029 de 01 de 

fevereiro de 2007: 

  

 Comissão de Ética Pública - CEP, instituída I)

pelo Decreto de 26 de maio de 1999. 

 Comissões de Ética de que trata o Decreto II)

no 1.171, de 22 de junho de 1994. 

 Demais Comissões de Ética e equivalentes nas III)

entidades e órgãos dos Poderes Executivos 

Estaduais.  

 Comissões de Ética dos poderes Legislativo e IV)

Judiciário Federais. 

Está(ão) corretas, 

 

 I, apenas.  (a)

 II, III e IV, apenas.  (b)

 I e III, apenas.  (c)

 I e II, apenas.  (d)

 I, II, III e IV.  (e)

 

19 

De acordo com a Lei Nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, que regula o acesso a 

informações e dá outras providências, é correto 

afirmar que a classificação do sigilo de informações 

no âmbito da administração pública federal é de 

competência no grau de ultrassecreto, das seguintes 

autoridades: 

 

 Autoridades que exerçam funções de direção, (a)

comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior 

do Grupo-Direção e Assessoramento 

Superiores, ou de hierarquia equivalente, de 

acordo com regulamentação específica de cada 

órgão ou entidade. 

 Titulares de autarquias, fundações ou empresas (b)

públicas e sociedades de economia mista. 

 Delegados da Policia Federal. (c)

 Agentes da ABIN. (d)

 Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares (e)

permanentes no exterior. 

20 

A Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 

2011, regula o acesso a informações previsto no 

inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 

e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Os 

procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a 

assegurar o direito fundamental de acesso à 

informação e devem ser executados em 

conformidade com os princípios básicos da 

administração pública e com diretrizes como: 

 

 A observância da publicidade como preceito de (a)

exceção e do sigilo como regra geral. 

 A divulgação de informações de interesse (b)

público, preferencialmente mediante solicitação. 

 O desenvolvimento do controle social da (c)

administração pública. 

 A preferência na utilização de meios de (d)

comunicação tradicionais, concorrentes à 

tecnologia da informação. 

 O abatimento ao desenvolvimento da cultura de (e)

transparência na administração pública. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 

A via de administração de fármacos é 

determinada primariamente pelas propriedades do 

fármaco e pelos objetivos terapêuticos. 

Quanto às vias de administração de 

fármacos e suas características, é correto afirmar: 

 

 Via sublingual – evita o efeito de primeira (a)

passagem e evita a destruição pela acidez 

gástrica. 

 Via transdérmica – o fármaco tem uma absorção (b)

lenta e progressiva, e não evita o efeito de 

primeira passagem. 

 Via intramuscular – causa menos efeitos (c)

adversos sistêmicos. 

 Via oral – a absorção do fármaco não é (d)

necessária e pode ter efeitos imediatos. 

 Via retal – mais segura e mais comum, (e)

conveniente e econômica. 

 

22 

 Analise a figura: 

Adaptado de: WHALEN, K.; FINKEL, R.; PANAVELIL, T. A. Farmacologia ilustrada. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 

 

 

Com relação à farmacocinética relacione a sequência presente na figura: 

 

 I – Absorção; II – Biotransformação; II – Distribuição; IV – Excreção. (a)

 I – Distribuição; II – Absorção; III – Biotransformação; IV – Excreção. (b)

 I – Absorção; II – Distribuição; III – Biotransformação; IV – Excreção. (c)

 I – Excreção; II – Biotransformação; III – Distribuição; IV – Absorção. (d)

 I – Excreção, II – Distribuição; III – Biotransformação; IV – Absorção. (e)

 

23 

O armazenamento de medicamentos em um 

hospital é uma etapa fundamental para a garantia da 

segurança e da qualidade do medicamento que será 

distribuído às unidades pelo Serviço de Farmácia 

Hospitalar. 

O local onde são armazenados os 

medicamentos e produtos hospitalares é 

denominado: 

 Central de Abastecimento Farmacêutico. (a)

 Centro de Medicamentos e Correlatos. (b)

 Central de Produtos Farmacêuticos. (c)

 Serviço de Farmácia e Produtos Hospitalares. (d)

 Almoxarifado Central. (e)
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24 

A distribuição do medicamento em um 

hospital pode ocorrer de diversas formas, conforme a 

estrutura, recursos humanos, recursos financeiros, 

capacidade técnica e física da instituição. 

O sistema de distribuição que mais reduz 

erros de distribuição e administração de 

medicamentos é: 

 

 Sistema Individualizado. (a)

 Sistema Coletivo. (b)

 Sistema de Dose Unitária. (c)

 Sistema Híbrido de Doses Farmacêuticas. (d)

 Sistema Combinado.   (e)

 

25 

O Gerenciamento de resíduos dos serviços 

em saúde é um processo realizado em etapas.  

Seu objetivo é 

 

 minimizar a geração de resíduos e proporcionar (a)

um encaminhamento seguro, de forma eficiente, 

visando à proteção dos trabalhadores e a 

preservação da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente.  

 evitar a geração de resíduos e proporcionar um (b)

encaminhamento seguro, de forma eficiente, 

visando à proteção dos trabalhadores e a 

preservação da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente.  

 produzir resíduos suficientes para gerar um (c)

encaminhamento seguro, de forma eficiente, 

visando à proteção dos trabalhadores e a 

preservação da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente.  

 produzir resíduos de forma eficiente, visando à (d)

proteção dos trabalhadores e a preservação da 

saúde pública, dos recursos naturais e do meio 

ambiente. 

 minimizar a geração de resíduos para evitar um (e)

encaminhamento seguro, eficiente, visando à 

proteção dos trabalhadores e a preservação da 

saúde pública, dos recursos naturais e do meio 

ambiente..   

26 

Para a promoção do uso racional de 

medicamentos e a garantia de desempenho 

adequado das atividades da farmácia hospitalar, 

existem diretrizes e estratégias de organização, 

fortalecimento e aprimoramento de ações e serviços.  

Dentre as ações que promovem o uso 

racional de medicamentos em uma instituição 

hospitalar, temos: 

 

 Cuidado aos familiares que permitam o (a)

prolongamento da internação. 

 Tratamento individualizado e utilização da (b)

relação municipal de medicamentos como base 

para seleção de medicamentos. 

 Informações sobre o tratamento e garantia de (c)

acesso a medicamentos de alto custo 

inovadores no mercado.  

 Cuidado ao paciente de forma humanizada e (d)

educação permanente da equipe para subsidiar 

as condutas. 

 Acesso a medicamentos na dose certa, (e)

conforme a necessidade do paciente internado, 

e orientações suficientes que permitam uma 

internação prolongada e humanizada.  

27 

O uso de antimicrobianos em ambiente 

hospitalar deve ser controlado por uma equipe 

multidisciplinar que agirá periodicamente com ações 

estratégicas e epidemiológicas, para combate de 

cepas resistentes, com a formulação de campanhas 

de educação para pacientes, familiares e 

colaboradores para a promoção do uso racional 

desses medicamentos. 

Essa comissão é denominada: 

 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica. (a)

 Comissão de Gerenciamento de Risco. (b)

 Comissão Interna de Prevenção de Infecções (c)

Hospitalares.  

 Comissão Multidisciplinar de Uso Racional de (d)

Antimicrobianos. 

 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. (e)
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Soluções oftálmicas e injetáveis são 

exemplos de formas farmacêuticas estéreis.  Sobre a 

farmacotécnica de produtos estéreis, é correto 

afirmar que  
 

 podem ser utilizados corantes. (a)

 os produtos parenterais devem ser esterilizados (b)

e livres de piroge ̂nios. 

 não é necessário o uso de reguladores de pH (c)

nas formulações. 

 agentes conservantes não podem ser utilizados (d)

na formulação de formas farmacêuticas para via 

parenteral. 

 a manipulação de medicamentos estéreis não (e)

requer a estruturação de áreas específicas de 

preparo. 

 

29 

O uso dos equipamentos de proteção 

individual (EPI) e coletiva (EPC) em laboratórios 

evita ou minimiza o risco de acidentes com o 

manuseio de substâncias ou organismos e com a 

operação de equipamentos.   

A alternativa que apresenta um EPI e um 

EPC é: 

 

 Capacete de segurança e protetores faciais. (a)

 Óculos de segurança e protetores respiratórios. (b)

 Cabine de fluxo laminar e extintores de incêndio. (c)

 Exaustores e ventiladores. (d)

 Luvas e cabine de segurança. (e)

 

30 

Em relação as formas farmacêuticas, analise 

a assertiva a seguir: 

“É uma forma farmacêutica preferível quando 

os medicamentos necessitam ser administrados por 

via oral em adultos, pois é transportada de modo 

adequado, prontamente identificável e deglutida com 

facilidade. Esta forma farmacêutica é preparada 

principalmente por compressão, mas um número 

limitado pode ser por moldagem.” 

 

A forma farmacêutica descrita no texto 

apresentado é:  

 

 Cápsulas. (a)

 Comprimidos. (b)

 Soluções. (c)

 Suspensões. (d)

 Grânulos. (e)

 

31 

Os sistemas dispersos são amplamente 

utilizados na produção de diferentes formas 

farmacêuticas. Sobre eles, é correto afirmar que 

 

 as suspensões podem ser definidas como (a)

preparações que contêm partículas de fármaco 

divididas finamente, distribuídas de modo 

uniforme em um veículo no qual esse fármaco 

exibe solubilidade mínima. 

 a substância que se encontra distribuída é (b)

conhecida como fase dispersante, e o veículo é 

denominado fase dispersa. 

 nas emulsões, a fase dispersa é um sólido (c)

insolúvel e a fase dispersante é um líquido 

imiscível. 

 os géis são exemplos de formas farmacêuticas (d)

de dispersões contendo partículas grandes e são 

referidos como dispersões grosseiras. 

 os sistemas dispersos não podem ser (e)

administrados pela via oral. 

32 

Analise a composição apresentada a seguir, 

correspondente a uma formulação de cápsulas de 

tetraciclina: 

 Cloridrato de tetraciclina  

 Lactose  

 Estearato de magne ́sio  

 Invólucros 

 Dióxido de tita ̂nio 

 

A função da lactose nesta formulação é a de 

 

 diluente.  (a)

 substância ativa. (b)
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 lubrificante. (c)

 tensoativo. (d)

 agente umidificante. (e)

 

33 

Um técnico em farmácia recebeu a descrição 

para preparar 0,5 L da solução de hidróxido de sódio 

1 mM. O volume necessário de uma solução de 

hidróxido de sódio 1 M para preparar o volume 

solicitado da solução desejada é:  

 

 0,05 L. (a)

 5 mL. (b)

 500 µL. (c)

 50 µL. (d)

 0,005 mL. (e)

 

34 

O conhecimento de unidades de medida é 

essencial para a atuação do técnico em farmácia na 

manipulação de medicamentos, transformando 

matérias-primas em formas farmacêuticas. Neste 

sentido, considere (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

 

(   ) 4,38 mg = 0,00438 g 

(   ) 0,025 mL = 250 µL 

(   ) 45000 ng = 45 mg 

(   ) 0,7 L = 700 mL 

 

A sequência correta, de preenchimento das 

lacunas, é: 

 

 V – F – F – V  (a)

 V – V – F – F  (b)

 F – F – V – V  (c)

 F – V – F – V  (d)

 F – V – V – F  (e)

 

 

 

 

35 

A prescrição médica deve estar padronizada 

conforme as normas da instituição hospitalar a fim de 

evitar erros de interpretação, prescrição e 

dispensação.  

Caso o medicamento prescrito não esteja 

presente na lista de medicamentos padronizados no 

hospital, deve-se: 

 

 Solicitar nova prescrição que esteja adequada a (a)

lista de medicamentos padronizados. 

 Encaminhar a prescrição para avaliação da (b)

Comissão de Farmácia e Terapêutica.  

 Separar o medicamento para dispensação, (c)

desde que haja estoque presente. 

 Conversar com o Enfermeiro Padrão da Unidade (d)

de Internação para verificar a possibilidade de 

dispensação. 

 Conversar com o Farmacêutico para substituir o (e)

medicamento por outro semelhante. 

36 

Políticas públicas voltadas à garantia do 

acesso aos medicamentos e o uso dessa tecnologia 

de forma racional constituem fatores essenciais para 

a promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento de 

problemas de saúde. 

A Relação Nacional de Medicamentos é uma 

publicação técnico-científica que 

 

 traz orientações que dão suporte para a (a)

promoção do uso racional de medicamentos no 

Serviço Único de Saúde. 

 determina quais medicamentos podem ser (b)

utilizados no serviço público em todas as esferas 

de gestão nacional. 

 orienta ao prescritor quais medicamentos devem (c)

ser prescritos pela denominação comum 

brasileira. 

 sugere uma lista de medicamentos que devem (d)

ser utilizados para problemas de saúde raros de 

origem genética. 

 incentiva o uso racional de medicamentos e (e)

garante o acesso de medicamentos de alto 

custo. 
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Medicamentos psicotrópicos são aqueles 

que podem causar dependência física ou psíquica. 

Em função disso, o Ministério da Saúde regulamenta 

sua prescrição e consumo por meio de ações 

nacionais de vigilância em saúde. 

A Notificação de Receita é o documento 

 

 necessário para medicamentos psicotrópicos da (a)

Lista B1 e B2. 

 necessário para medicamentos que contenham (b)

substâncias únicas e não combinadas. 

 utilizado para dispensação de medicamentos (c)

para um indivíduo, podendo ser transferível. 

 necessário para medicamentos psicotrópicos da (d)

Lista A3, B1 e B2. 

 utilizado por dentistas para uso médico. (e)

 

38 

J.O.P., sexo masculino, 37 anos, foi até a 

farmácia para retirar seu medicamento. Estava com 

uma notificação de receita, com prescrição de 

metadona 10 mg, posologia 1 comprimido (cp) de 8 

em 8 horas, quantidade 90cp, datada e assinada pelo 

médico, com os dados do prescritor e do paciente. 

A notificação de receita apresentada era de 

cor 

 

 amarela, lista A2.  (a)

 amarela, lista A1.  (b)

 azul, lista A2.  (c)

 amarela, lista B1.  (d)

 branca, lista C2. (e)

 

39 

A Portaria nº 4283 de 30 de dezembro de 

2010 aprova as diretrizes e estratégias para 

organização, fortalecimento e aprimoramento das 

ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. 

Com base nesta portaria, é correto afirmar que:  

 

 A manipulação de nutrição parenteral realizada (a)

em hospitais compreende operações inerentes a 

avaliação farmacêutica e manipulação, mas não 

ao controle de qualidade. 

 A manipulação magistral e oficinal permite a (b)

personalização da terapêutica, utilização de 

sistemas seguros de dispensação de 

medicamentos (individual ou unitário), a 

racionalização de custos, sendo recomendada, 

sempre que necessária à sua utilização em 

hospitais.  

 Para assegurar o acesso da população a (c)

serviços farmacêuticos de qualidade em 

hospitais, ficam estabelecidas as seguintes 

diretrizes: Gestão; Infraestrutura física, 

tecnológica e gestão da informação e Recursos 

humanos. 

 Estas diretrizes são aplicáveis às farmácias (d)

hospitalares ou às comunitárias, que integram o 

serviço público e de entidades privadas com ou 

sem fins lucrativos e filantrópicos. 

 A farmácia hospitalar não tem a (e)

responsabilidade de participar do gerenciamento 

de tecnologias, como por exemplo, a 

qualificação de fornecedores e o 

armazenamento, a distribuição, a dispensação e 

o controle dos medicamentos. As políticas e 

procedimentos que regulam essas atividades 

devem ser estabelecidos pela direção do 

hospital 

40 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

regula, além de outras funções, serviços de saúde 

no país. Aprovou o Regulamento Técnico sobre os 

requisitos mínimos exigidos para o funcionamento 

dos Serviços de Terapia Antineoplásicas, tratamento 

importante para prevenção e combate às neoplasias. 

A resolução da qual trata este tema é a 

 

 RDC 220 de 2004. (a)

 RDC 36 de 2013. (b)

 RDC 306 de 2004. (c)

 RDC 68 de 2009. (d)

 RDC 200 de 2017. (e)


