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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. 

 

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, com 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 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

01 – Com base na colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Retirá-lo-ia do local se eu pudesse. 

b) Certamente eles dariam-nos tudo se pudessem. 

c) “Basta-lhe os olhos negros e a tristeza, a palidez e o nunca sorrir-se.” (Camilo C. Branco). 

d) Nunca lhe entristeceu a situação dos pobres no mundo? 

e) Amanhã, encontrar-me-ei com o Luís Antônio para uma conversa de negócios. 

 

02 – Com base na regência do verbo “correr”, assinale a alternativa em que ele desempenha função 

de verbo transitividade direto e indireto: 

a) A jovem corria os dedos entre os cabelos do namorado em sinal de carinho. 

b) Os dias estão correndo rapidamente e não consigo fazer tudo o que preciso. 

c) “[…] não pode deixar que a grande maioria da população corra riscos maiores de se 

contaminar” 

d) A lei do inquilinato corre há anos. 

e) Apostei no cavalo que correu o terceiro páreo. 

 

03 – Há erro no emprego da vírgula na seguinte alternativa: 

a) O homem, que é mortal, julga-se às vezes eterno. 

b) A audiência foi, conforme atestaram os advogados, bastante positiva para a defesa. 

c) A lagarta, paralisada pelo veneno da vespa, nada poderá fazer para evitar o seu martírio. 

d) Cão que ladra, diz o dito popular, não morde. 

e) Fica claro, que deve ser pago ao reclamante o valor referente às horas suplementares. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – O máximo divisor comum entre 84 e 56 é: 

a) 12. 

b) 17. 

c) 28. 

d) 32. 
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e) 45. 

 

05 – Considere o sistema de equações abaixo: 

3x + 4y = 11 

-x + 3y = 5 

É correto afirmar que y – x é igual a: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 4. 

d) 6. 

e) 9. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FARMACÊUTICO 

06 – A farmacovigilância consiste da ciência e das atividades relativas à detecção, avaliação, 

compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados a 

medicamentos. Dos objetivos específicos da farmacovigilância, podemos citar: 

a) Erros de medicação. 

b) Notificações de perda de eficácia. 

c) Avaliação da mortalidade relacionada a medicamentos. 

d) Notificações de casos de intoxicação aguda e crônica. 

e) Melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamentos. 

 

07 – Um novo medicamento deve atender a três exigências antes de sua aprovação pela autoridade 

regulatória nacional. Exige-se a demonstração de evidências suficientes de que o novo medicamento 

seja: 

a) Seguro; comerciável; acessível a toda população.  

b) Seguro; de interesse à pesquisa clínica; acessível a toda população. 

c) De boa qualidade; eficaz; e seguro para o objetivo ou objetivos para os quais é proposto. 

d) De boa qualidade; de interesse à pesquisa clínica; e seguro para o objetivo ou objetivos para 

os quais é proposto. 

e) Seguro; comerciável; e apto para o objetivo ou objetivos para os quais é proposto. 
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08 – Com base na lista de insumos médico-hospitalares da RENAME 2020, considere o insumo com 

descrição correta, disponível no documento: 

a) Lancetas para punção digital – até 20 cm. 

b) Dispositivo intrauterino plástico com cobre – modelo t de 80 cm. 

c) Caneta para aplicação de insulina – 60 mm de diâmetro. 

d) Preservativo masculino - 160 mm x 52 mm. 

e) Glutaral 5% - solução. 

 

09 – Gerenciar é alcançar resultados através de pessoas, utilizando eficientemente os recursos 

limitados. Um bom gerenciamento é fruto de conhecimento, habilidades e atitudes. Abrange ações de 

planejamento, de execução, de acompanhamento e de avaliação dos resultados. Esta é permanente, 

pois a avaliação dos resultados incorrerá em novo planejamento, nova execução, novo 

acompanhamento e nova avaliação (MARIN et al, 2003). Com base na leitura, o Ministério da Saúde 

aponta que a qualificação do gerenciamento da Assistência Farmacêutica é possível: 

a) Como política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, tendo como 

alguns dos seus eixos estratégicos, a manutenção, a qualificação dos serviços de assistência 

farmacêutica na rede pública de saúde. 

b) Através do planejamento, da organização e da estruturação do conjunto das atividades 

desenvolvidas, visando aperfeiçoar os serviços ofertados à população. 

c) Através ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como 

coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial. 

d) Orientando e assessorando os municípios em seus processos de aquisição de medicamentos 

essenciais, contribuindo para que esta aquisição esteja consoante à realidade epidemiológica 

e para que seja assegurado o abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo. 

e) Investindo em infraestrutura das centrais farmacêuticas, visando garantir a qualidade dos 

produtos até a sua distribuição. 

 

10 – De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS, citada pelo Ministério da Saúde, o 

acesso aos medicamentos depende de: 

a) Um financiamento sustentado. 

b) Elaboração de um POP trabalhoso. 

c) Competências e as atribuições de atividades padronizadas. 

d) Dispensação sob-responsabilidade municipal e estadual. 
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e) Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão, no Termo de Compromisso de 

Gestão Estadual. 

 

11 – Sobre os indicadores de avaliação e seus métodos de obtenção, com o objetivo de auxiliar o 

acompanhamento e a avaliação de uma política de medicamentos, sugeridos pela OMS, a 

porcentagem de medicamentos com prazo de validade vencido no almoxarifado, é associada a qual 

dos indicadores, abaixo? 

a) Qualidade. 

b) Uso racional. 

c) Distribuição de medicamentos. 

d) Programação de medicamentos. 

e) Qualificação dos Recursos Humanos. 

 

12 – De acordo com o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo – CRFSP, o farmacêutico 

hospitalar é o profissional responsável pela orientação de pacientes internados e ambulatoriais, 

visando sempre à eficácia terapêutica, racionalização dos custos e uso racional dos medicamentos, 

promovendo: 

a) Conhecimentos básicos de administração. 

b) Uso das ferramentas da qualidade. 

c) Serviços farmacêuticos em uma equipe de saúde. 

d) Informatização e mecanização. 

e) O ensino e a pesquisa. 

 

13 – Sobre antibióticos, hormônios e citostáticos, o CRFSP relata que A RDC Anvisa nº 67/2007 

determina que, para a manipulação destas classes terapêuticas, as farmácias devem possuir salas 

exclusivas para cada classe, contendo uma antecâmara, com sistemas de ar independentes e de 

eficiência comprovada. Estas salas devem possuir pressão negativa em relação às áreas adjacentes, 

para evitar contaminação cruzada e proteger o manipulador e o meio ambiente. Em adição a estes 

parâmetros, a manipulação de medicamentos citostáticos para terapia antineoplásica (TA) deve seguir 

os requisitos mínimos determinados pela RDC Anvisa nº 220/2004. Dentre esses requisitos, 

destacam-se: necessidade de área destinada à paramentação; cabine de segurança biológica da 

_________, conforme a RDC Anvisa nº 50/2002. 

Fonte: http://www.crfsp.org.br/images/cartilhas/hospitalar.pdf 

http://www.crfsp.org.br/images/cartilhas/hospitalar.pdf
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Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 

a) Classe I A2. 

b) Classe I B2. 

c) Classe II A2. 

d) Classe II B2. 

e) Classe III C2. 

 

14 – De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a promoção do uso de medicamentos 

genéricos será, igualmente, objeto de atenção especial. Portanto, o gestor federal deverá identificar os 

mecanismos necessários para tanto, por exemplo, a adequação do instrumento legal específico. Essa 

adequação deverá contemplar aspectos essenciais que favoreçam a consolidação do uso dos 

genéricos, tais como a obrigatoriedade: 

 I - Da adoção da denominação genérica nos editais, propostas, contratos e notas fiscais – bem 

como de exigências sobre requisitos de qualidade dos produtos; 

 II - Da adoção da denominação genérica nas compras e licitações públicas de medicamentos 

realizadas pela Administração Pública; 

 III - Para o aviamento de receita médica ou odontológica, relativas à sua forma e à 

identificação do paciente e do profissional que a prescreve. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Apenas o item I está correto. 

 

15 – A Política Nacional de Medicamentos relata que o processo para garantir a qualidade, a 

segurança e a eficácia dos medicamentos fundamenta-se no cumprimento da regulamentação 

sanitária, destacando-se: 

a) A eliminação da dependência, ao Governo Federal, dos laboratórios oficiais, a modernização 

dos seus sistemas de produção. 

b) A produção de medicamentos destinados ao tratamento de patologias cujos resultados 

tenham impacto sobre a saúde pública. 
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c) As atividades de inspeção e fiscalização, com as quais é feita a verificação regular e 

sistemática. 

d) A produção das matérias-primas e dos insumos necessários para esses medicamentos. 

e) As necessidades de medicamentos essenciais, especialmente os destinados à atenção básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


