TÉCNICO DE FARMÁCIA
PORTUGUÊS

04. Considere a expressão:
“Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros
do mosquito transmissor da dengue.”

Leia atentamente o texto abaixo:
A alternativa correta é:
Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre
focos de dengue no Rio.
Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58
da Agência Brasil

Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os
locais com maior infestação da dengue.
"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois
responsáveis cadastrados que receberão online ______
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar
retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento
da resolução dos casos."
A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos
no combate à dengue estão cadastrados para que a
população possa confirmar a identidade dos profissionais no
momento da visita domiciliar.
"A população, por questão de segurança, fica muito insegura
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."
Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari,
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito
transmissor da dengue.

01. A alternativa que preenche corretamente as lacunas
dos parágrafos 1 e 3 é:
(A)
(B)
(C)
(D)

a – a – as –à
à – a – as – à
à – a – às – a
a – a – às – a

02. Assinale a alternativa correta:
(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito
nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância.
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais
eficaz do mosquito na cidade.
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o
monitoramento da presença do mosquito.
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões
cuja presença do mosquito for relatada pela população.
03. Na expressão “de sua região” presente no terceiro
parágrafo, “sua” se refere à:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cada uma das 10 áreas de planejamento
Cidade
Demandas.
Os responsáveis cadastrados

(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor
da dengue” é sujeito da oração.
(B) O sujeito da oração é indeterminado.
(C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração.
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor
da dengue” é objeto direto da oração
05. Assinale alternativa indicando expressão ou termo
que, no texto, não tem relação com as demais:
(A)
(B)
(C)
(D)

Agentes de saúde
Responsáveis cadastrados
Equipe
Profissionais
CONHECIMENTOS GERAIS

06. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A
denominação mais correta para esta variedade do vírus da
gripe é:
(A)
(B)
(C)
(D)

H1N1
HN1
N1H1
NH1

07. Dentre as principais características desse vírus, está
incorreto dizer que:
(A)
(B)
(C)
(D)

É formado por RNA de fita simples
Não pode sofrer mutação
É incapaz de atuar como RNA mensageiro
É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas

08. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Monte Belo
Barro Monte
Belo Monte
Campo Belo

09. A usina em questão será construída em qual rio e em
qual estado do Brasil?
(A)
(B)
(C)
(D)

São Francisco - BA
Paraná – PR
Amazonas – AC
Xingu - PA

10. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O
País sobre o qual falamos é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Grécia
Irlanda
Holanda
Bélgica

11. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo
europeu. O vulcão está situado em qual país:

(A)
(B)
(C)
(D)

Irlanda
Finlândia
Islândia
Inglaterra

12. O espaço aéreo precisou ser fechado porque:
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada
que podem derrubar o avião
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que
podem derrubar o avião
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter
as turbinas do avião
13. Leia o texto:
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75
ponto percentual já era esperada por parte do mercado
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.”
A sigla Copom significa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Comissão de política monetária
Comissão de posição monetária
Conselho de posição monetária
Conselho de política monetária

14. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma
nova alta da inflação. A sigla IPI significa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Imposto sobre produtos industrializados
Índice de preços induzido
Imposto sobre produtos induzido
Índice sobre produtos industrializados

15. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tamiflu
Viagra
Relenza
Lopinavir
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO

16. De acordo com a RDC n° 67 de 8 de outubro de 2007,
relacione as colunas abaixo conforme suas definições :
1) Substância ou matéria prima que tenha de finalidade
medicamentosa ou sanitária.
2) Ato de fornecimento ao consumidor de drogas,
medicamentos insumos farmacêuticos e correlatos, a título
remunerado ou não.
3) Produto oriundo da indústria farmacêutica com registro na
agência nacional de vigilância sanitária e disponível no
mercado.
4) Resultado do processo de diluição seguida de sucussões
e/ou triturações sucessivas do fármaco em insumo inerte
adequado, com a finalidade de desenvolvimento do poder
medicamentoso.
(
(
(

) Dispensação
) Droga
) Especialidade farmacêutica

(

) Dinamização

Assinale a alternativa correta:
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 4, 3, 1, 2
(D) 2, 3, 4, 1
17. De acordo com as boas práticas de estocagem de
medicamentos, relacione as colunas abaixo conforme
suas definições:
1) Conservação racional e segura de medicamentos.
2) Período de tempo, durante o qual os medicamentos são
retidos com proibição de seu emprego.
3) Quantidade de um medicamento ou produto que se produz
em um ciclo de fabricação, cuja característica essencial é a
homogeneidade.
4) Conjunto de medidas destinadas a garantir a qualquer
momento, durante o processo de recebimento, estocagem e
distribuição, as características originais do produto.
(
(
(
(

) Inspeção de qualidade
) Partida ou Lote
) Estocagem
) Quarentena

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

3, 4, 1, 2
1, 3, 4, 2
2, 3, 1, 4
4, 3, 1, 2

18. Em uma prescrição médica, é indicada a seguinte
posologia: Tomar V.O ½ cp de 8 em 8 horas. Quais os
tipos de comprimidos são apropriados para cortar ao
meio.
(A) Somente os comprimidos revestidos
(B) Nenhum tipo de comprimido
(C) todos os tipos de comprimidos
(D) Comprimidos sulcado
19. Sra. M.M.L internada no Pronto Socorro foi prescrito
medicamento, de 8 em 8 horas. Portanto, ao longo do dia,
ela tomará o medicamento nos seguintes horários:
(A) 8, 16 e 24 horas
(B) 8, 18 e 23 horas
(C) 7, 12 e 23 horas
(D) 8, 15 e 24 horas
20. Co-relacione as colunas abaixo, de acordo as
indicações farmacológicas:
1 -Vasodilatador cerebral e periférico
2- Antitrombótico (antiagregante plaquetário)
3- anti-histaminico ( H¹)
4- Hipotensor arterial (Vasodilatador periférico)
(
(
(
(

) Mepiramina
) Ticlopidina
) Diazóxido
) Nicergolina

(A) 3, 4, 5, 2
(B) 3, 2, 4, 1
(C) 3, 1, 4, 2
(D) 4, 3, 1, 2
21. Qual dos métodos de dispensação abaixo contribui
para a redução de estoques, na otimização da qualidade

assistencial aos pacientes e na redução de custos com
medicamentos.
(A) Distribuição ambulatorial
(B) Entrega coletiva
(C) Dispensação mista
(D) Distribuição de medicamentos por dose unitária
22. Analise as equivalências abaixo e assinale a
alternativa INCORRETA, considerando o sistema métrico
decimal:
(A) 1 mg = 1000 mcg.
(B) 1 mg = 0, 001g.
(C) 1g = 0, 0001kg
(D) 1g = 1 ml = 1 cm³ = 20 gotas (água a 25°C)
23. A amoxicilina é um atibacteriano (aminopenicilina).
Assinale abaixo suas reações adversas:

(A) 37,5ºC = 95.5ºF.
(B) 76ºC = 44,44ºC
(C) 76ºC = 24,44ºC
(D) 35.5ºC = 92,5
28. Procedimento básico para controlar e
infecções cruzada no Hospital:

evitar as

(A) Não ter contato com outros funcionários e pacientes
(B) Lavar as mãos de maneira correta
(C) Tomar banho 2 vezes ao dia
(D) Fazer uso de antibióticos
29. Com relação à Portaria 344, de 12 de maio de 1998 e
conforme RDC Nº 25 de Junho de 2010, assinale a
alternativa CORRETA em relação à substância
sibutramina:

(A) hipertensão, sudorese, taquicardia, náuseas, visão turva e
cefaléia.
(B) Alopecia, dor nos ossos, febre e rash.
(C) Efeitos gastrointestinais (diarréia, náuseas e vômitos),
reações de hipersensibilidade e erupção na pele.
(D) Aumento de peso, sonolência, astenia e boca seca.

(A) A notificação da receita B1 (Azul) com tratamento igual ou
inferior a 60 dias
(B) A notificação da receita C1 (Branca) com tratamento de 30
dias
(C) A notificação da receita B2 (Azul) com tratamento para 30
dias
(D) A notificação da receita B2 (Azul) Com tratamento igual ou
inferior a 60 dias

24. O ciclo da atividade farmacêutica compreende as
atividades de:

30. Noções farmacológicas. Relacione abaixo:

(A) produção e Dispensação de medicamentos
(B) Armazenamento e distribuição de medicamentos
(C) seleção, programação, aquisição, armazenamento e
dispensação de medicamentos.
(D) acolhimento, triagem e atendimento de usuários na
farmácia.
25. Sobre a “Notificação de Receita“, substâncias que
constam da Portaria SVS/MS n° 344/98. Relacione as
colunas abaixo:
1 - Lista “A1 e A2”
2 - Lista “A3,B1 e B2”
3 - Lista “C2”
4 - Lista “C3”
(
(
(
(

) Psicotrópicos
) Retinóicos uso sistêmico
) Imunossupressores.
) Entorpecentes.

Assinale a alternativa que apresentar a sequência correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

3, 2, 4, 1
2, 3, 4, 1
3, 2, 1, 4
1, 2, 3, 4

26. O Técnico de Farmácia recebe uma prescrição médica
de vancocina CP ® 500 mg para ser administrada de 6 em
6 horas para um paciente da Clinica Médica. Só tem
frasco/ampola de 500mg, o
medicamento
esta
apresentado em frasco/ampola de 500mg. Para 24 horas
de administração quantos francos/ampola e quantas
doses serão usadas?
(A) 03 fr/a – dose de 2000mg
(B) 02 fr/a – dose de 3000mg
(C) 03fr/a – dose de 1500mg
(D) 04fr/a – dose de 2000mg
27. Em relação às conversões de medidas, assinale a
alternativa em que a conversão está CORRETA:

1- Estuda o mecanismo de ação e os efeitos dos
medicamentos
2- Evita o aparecimento de doenças ou diminui sua gravidade.
3- Geralmente é um efeito nocivo e incômodo, originado da
administração de um fármaco.
4- É uma droga que ao ser administrada produz efeitos
nocivos ao organismo.
(
(
(
(

) Profilática
) Efeito adverso
) Farmacodinâmica
) Tóxica

Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

3, 1, 2, 4
4, 2, 3, 1
2, 3, 1, 4
3, 1, 4, 2

31. A Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do SUS
(Lei n.º 8080/90) e a Lei Federal 8.142/90, são marcos
fundamentais no controle social da Saúde.
Assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Estimular a participação e avaliação dos usuários nos
serviços de Saúde é meta do Pacto de Gestão.
(B) Apoiar os Conselhos de Saúde para que os mesmos
possam exercer plenamente suas funções faz parte do
controle social.
(C) Prestar contas ao Conselho de Saúde trimestralmente é
uma das obrigações dos gestores.
(D) Criar Conselhos Gestores para gerenciar programas de
saúde.
32. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que
constam na Lei n.º 8080/90:
(A) Universalidade, igualdade e integralidade.
(B) Centralização, universalidade e integralidade.
(C) Hierarquização, centralização e integralidade.
(D) Universalidade, participação popular e autonomia.

33. Com relação à Portaria 344/98, assinale abaixo os
fármacos que são pertencentes das listas C1, A3 e B2,
nessa mesma ordem:

(B) 0
(C)15
(D)29

(A) Anfepramona, Aprobarbital, Catina
(B) Capitodiamina, Fenitilina, Fentermina
(C) Mazindol, Pipradol, Buspirona
(D) Mefenorex. Acepromazina, Levometorfano

39. No Windows XP, acessando as Propriedades de Vídeo,
conforme imagem, visando alterar o Plano de Fundo do
Desktop, deve-se clicar em qual aba?

34. As ações e os serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde, são desenvolvidas de acordo
com as diretrizes previstas no artigo 198 da CRFB/88,
obedecendo, entre outros, ao seguinte princípio disposto
na Lei n.º 8.080/90:
(A) Integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio
ambiente e saneamento básico
(B) Parcialidade de acesso aos serviços de saúde em níveis
de assistência específica
(C) Sigilo referente às informações quanto ao potencial dos
serviços de saúde e sua utilização pelo usuário
(D) Centralização político-administrativa, com direção múltipla
em cada esfera de governo
35. Com relação à Lei n.º 8.080 de 19/09/1990 pode-se
afirmar, EXCETO:
(A) Essa lei dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes.
(B) A saúde é determinada e condicionada por diversos
fatores, portanto os níveis de saúde da população não
apresentam indicadores capazes de expressar a organização
social e econômica de um país
(C) Segundo essa lei, a ordenação da formação de recursos
humanos na área de saúde esta incluída no campo de
atuação do SUS (Sistema Único de Saúde)
(D) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS
(Sistema Único de Saúde), serão organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexibilidade
crescente
INFORMÁTICA
36. A extensão de arquivo .xls pertence a qual Programa?
(A) Microsoft Word
(B) Microsoft Power Point
(C) Microsoft Access
(D) Microsoft Excel
37. PROCV, SE e MÉDIA são funções de qual Programa?
(A) Microsoft Windows
(B) Microsoft Power Point
(C) Microsoft Access
(D) Microsoft Excel
38. Na planilha, representada pela imagem abaixo,
digitando a fórmula =MÍNIMO(C3:C5) na célula C6 Qual
valor será retornado pela fórmula?

(A) 35

(A) Temas
(B) Proteção de Tela
(C) Aparência
(D) Área de trabalho
40 – Escolha a alternativa INCORRETA.
(A) No Microsoft Excel existe a ferramenta formatação
condicional, onde com base em condições é possível formatar
dados e células.
(B) No Microsoft Word é possível classificar textos e
informações por ordem crescente e decrescente.
(C) No Microsoft Windows XP, Painel de Controle existem
duas formas de exibição, Exibição Clássico e Exibição por
Categoria.
(D) No Microsoft Word é possível classificar textos e
informações somente por ordem crescente.

