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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

Leia o texto para responder as questões de 01 a 08: 

 

No aeroporto 

 

Viajou meu amigo Pedro. Fui levá-lo ao Galeão, onde esperamos três horas o seu 

quadrimotor. Durante esse tempo, não faltou assunto para nos entretermos, embora não 

falássemos da vã e numerosa matéria atual. Sempre tivemos muito assunto, e não 

deixamos de explorá-lo a fundo. Embora Pedro seja extremamente parco de palavras e, a 

bem dizer, não se digne a pronunciar nenhuma. Quando muito, emite sílabas; o mais é 

conversa de gestos e expressões, pelos quais se faz entender admiravelmente. É o seu 

sistema. 

Passou dois meses e meio na nossa casa, e foi hóspede ameno. Sorria para os 

moradores, com ou sem motivo plausível. Era a sua arma, não direi secreta, porque 

ostensiva. A vista da pessoa humana lhe dá prazer. Seu sorriso foi logo considerado 

sorriso especial, revelador de boas intenções para com o mundo ocidental e o 

oriental, e em particular o nosso trecho de rua. Fornecedores, vizinhos e 

desconhecidos, gratificados com esse sorriso (encantador, apesar da falta de dentes), 

abonam a classificação. 

[...] 

Objeto que visse em nossa mão, requisitava-o. Gosta de óculos alheios (e não os 

usa), relógios de pulso, copos, xícaras e vidros em geral, artigos de escritório, 

botões simples ou de punho. Não é colecionado; gosta das coisas para pegá-las, mirá-

las e (é seu costume ou sua mania, que se há de fazer) pô-las na boca. Quem não o 

conhece diz que é péssimo costume, porém duvido que mantenha este juízo diante de 

Pedro, de seu sorriso sem malícia e de suas pupilas azuis_ porque me esquecia dizer 

que tem olhos azuis, cor que afasta qualquer suspeita ou acusação apressada, sobre a 

razão íntima de seus atos. 

Poderia acusá-lo de incontinência, porque não sabia distinguir entre os 

cômodos, e o que lhe ocorria fazer, fazia em qualquer parte? Zangar-me com ele porque 

destruiu a lâmpada do escritório? Não. Jamais me voltei para Pedro que ele não me 

sorrisse; tivesse eu um impulso de irritação e me sentiria desarmado com a sua azul 

maneira de olhar-me. Eu sabia que essas coisas eram indiferentes à nossa amizade e, 

até que a nossa amizade lhes conferia caráter necessário, de prova; ou gratuito, de 

poesia e jogo. 

Viajou meu amigo Pedro. Fico refletindo na falta que faz um amigo de um ano de 

idade a seu companheiro já vivido e puído. De repente o aeroporto ficou vazio. 
Carlos Drummond de Andrade 

 

 

QUESTÃO 01 - Sobre o texto, marque o 

item incorreto: 

 

A) O texto foi intencionalmente 

construído de forma ambígua sobre a 

identidade da personagem Pedro para 

prender a atenção do leitor; 

B) Logo no primeiro parágrafo, o autor 

deixa clara a identidade da 

personagem Pedro; 

C) A identidade de Pedro só é revelada 

no último parágrafo; 

D) Ao longo do texto o autor fornece ao 

leitor pistas sobre a identidade de 

Pedro; 

E) Os comportamentos iniciais de Pedro 

induzem o leitor a erro quanto à 

identidade dele. 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 - Em: “Viajou meu amigo 

Pedro”. O sujeito classifica-se como: 

 

A) Simples; 

B) Composto; 

C) Indeterminado; 

D) Oculto; 

E) Oração sem sujeito. 

 

QUESTÃO 03 - Na oração: “...embora não 

falássemos da vã e numerosa matéria 

atual”. A conjunção que inicia a oração 

tem valor semântico de: 

 

A) Condição; 

B) Causa; 

C) Conseqüência; 

D) Concessão; 

E) Finalidade. 
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QUESTÃO 04 - Em: “A vista da pessoa 

humana lhe dá prazer.” O termo grifado 

exerce função sintática de: 
 

A) Sujeito; 

B) Objeto direto; 

C) Objeto indireto; 

D) Objeto direto preposicionado; 

E) Complemento nominal. 
 

QUESTÃO 05 - “Fico refletindo na falta 

que faz um amigo de um ano de idade a 

seu companheiro já vivido e puído”. A 

palavra destacada classifica-se 

morfologicamente como: 
 

A) Adjetivo; 

B) Substantivo; 

C) Verbo; 

D) Advérbio; 

E) Pronome. 
 

QUESTÃO 06 - Marque o item em que há 

erro na separação de sílabas das 

palavras do texto: 
 

A) Vi-a-jou, Ga-le-ão, a-tu-al, dig-ne; 

B) Mais, quais, ad-mi-ra-vel-men-te, 

seu; 

C) Ru-a, plau-sí-vel, e-ra, su-as; 

D) A-lhei-os, ju-í-zo, di-an-te, es-que-

ci-a; 

E) O-cor-ria, qual-quer, des-tru-i-u, 

ja-mais. 
 

QUESTÃO 07 - Os verbos destacados das 

orações do texto estão conjugados 

respectivamente nos tempos: 
 

I. “embora não falássemos da vã e 

numerosa matéria atual”; 

II. “e me sentiria desarmado...”; 

III. “Objeto que visse em nossa mão, 

requisitava-o”; 

IV. “De repente o aeroporto ficou 

vazio.”            
 

A) Pretérito perfeito do indicativo, 

pretérito imperfeito do indicativo, 

pretérito perfeito do indicativo, 

futuro do presente; 

B) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do pretérito, pretérito 

imperfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

C) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do pretérito, pretérito 

perfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

D) Pretérito perfeito do indicativo, 

futuro do pretérito, pretérito 

perfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

E) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do presente, pretérito 

imperfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo. 
 

QUESTÃO 08 - Em: “Embora Pedro seja 

extremamente parco de palavras e, a bem 

dizer, não se digne a pronunciar 

nenhuma”. As vírgulas foram usadas para: 
 

A) Separar termos coordenados; 

B) Intercalar vocativo; 

C) Separar uma oração adjetiva de valor 

explicativo; 

D) Separar as partículas e expressões de 

explicação; 

E) Indicar elipse do verbo. 
 

QUESTÃO 09 - Marque o item em que há 

erro na regência verbal: 
 

A) Costumo obedecer preceitos éticos; 

B) São essas as atitudes de que 

discordo; 

C) É preferível comprar sapato toda 

semana a abastecer o carro; 

D) O governo assistiu os desabrigados, 

dando-lhes comida e água; 

E) Paguei-lhe o salário do mês. 
 

QUESTÃO 10 - Observe a charge: 
 

  
 

Na charge o verbo fazer está no plural 

para concordar com o sujeito netos. 

Marque o item em que há desvio da norma 

padrão quanto à concordância verbal: 
 

A) Aceitam-se encomendas de doces e 

salgados; 

B) Deve haver muitas pessoas concorrendo 

a uma vaga; 

C) Cada um dos concorrentes deve 

acreditar no que sabe; 

D) Acreditam-se em milagres e contos de 

fadas; 

E) Faz meses que não a vejo. 
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Leia a tirinha e responda às questões 11 e 12: 

 

 
 

QUESTÃO 11 - No segundo quadrinho, o uso do pronome oblíquo me iniciando a oração “me 

deixe colocar meu tênis de corrida” foge à norma padrão. Marque o item em que há 

também erro na colocação pronominal: 

 

A) Quanto custa-nos dizer a verdade; 

B) Não lhe pedirei nada; 

C) Por este processo, ter-se-iam obtido melhores resultados; 

D) Diga-me isto só, murmurou ele; 

E) Acaso lhe faltam recursos? 

 

QUESTÃO 12 - Assim como tênis e aceitável, estão corretamente acentuados pela mesma 

regra as palavras: 

 

A) Herói e retratável; 

B) Vôlei e amável; 

C) Lápis e fácil; 

D) Sábio e móvel; 

E) Vênus e álbum. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 13 - Marque a opção em que a 

forma de tratamento não está adequada ao 

locutário: 

 

A) Vossa Senhoria: pessoas de cerimônia, 

principalmente na correspondência 

comercial, para funcionários 

graduados; 

B) Vossa Reverendíssima: para 

sacerdotes; 

C) Vossa Majestade: para reis e rainhas; 

D) Vossa Eminência: para altas 

autoridades; 

E) Vossa Santidade: para o Papa. 

 

QUESTÃO 14 - Não é característica da 

redação oficial: 

 

A) Clareza; 

B) Concisão; 

C) Objetividade; 

D) Linguagem não padrão; 

E) Adequação vocabular. 

 

QUESTÃO 15 - Relacione os textos a suas 

características: 

 

1. Requerimento; 

2. Carta Oficial; 

3. Ofício; 

4. telegrama. 

 

(  ) Tem como finalidade o tratamento de 

assuntos oficiais pelos órgãos da 

administração pública entre si ou 

com particulares. Contem as 

seguintes partes: tipo e número do 

expediente, local e data, 

destinatário, texto, fecho, 

assinatura e identificação do 

signatário; 

(  ) É um tipo de correspondência 

utilizada por alguns órgãos 

públicos em situações não 

cerimoniosas com relação a pessoas 

estranhas ao serviço público; 

(  ) É um meio de comunicação rápida, 

empregada sobretudo em casos 

urgentes. A linguagem é inteligível 

e pode usar sinais. Deve ser mais 

objetivo possível; 

(  ) É um instrumento utilizado para os 

mais diferentes tipos de 

solicitações às autoridades ou a 

órgãos públicos. É composto por: 

nome e qualificação do requerente, 

exposição e solicitação, pedido de 

deferimento, localidade e data, 

assinatura. 

 

 

A sequência correta é: 

 

A) 3, 2, 4, 1; 

B) 3, 2, 1, 4; 

C) 2, 3, 4, 1; 

D) 2, 3, 1, 4; 

E) 4, 3, 2, 1. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 - A Biossegurança é o 

conjunto de medidas voltadas para 

prevenção, minimização ou eliminação de 

riscos inerentes às atividades de 

pesquisa, produção, ensino, 

desenvolvimento tecnológico e prestação 

de serviço que podem comprometer a saúde 

do homem, dos animais, do meio ambiente 

ou a qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos. Com relação a esse tema, 

podemos afirmar que: 

 

A) Os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) são usados pelos 

profissionais de saúde somente nas 

cirurgias; 

B) Agente de risco é somente o 

componente de natureza física, que 

compromete a saúde do homem; 

C) Considera-se risco químico todo 

microorganismo que ao invadir o 

organismo humano causa alguma 

patologia; 

D) Os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) são usados nos 

pacientes para protegê-los dos 

profissionais de saúde; 

E) A NR-32 regulamenta a segurança e 

saúde no trabalho em serviços de 

saúde. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 17 - As infecções hospitalares 

constituem um grave problema de saúde 

pública, tanto pela sua abrangência como 

pelos elevados custos sociais e 

econômicos. Acerca desse tema, assinale 

a alternativa CORRETA: 

 

A) O álcool é amplamente usado como 

desinfetante no âmbito hospitalar, 

tanto o álcool etílico, 70% (p/v), 

como o isopropílico, 92% (p/v), sendo 

que o isopropílico tem propriedades 

germicidas superiores ao álcool 

etílico; 

B) Os métodos de esterilização podem ser 

somente químicos, como a radiação e a 

filtração; 

C) Esterilização é o processo de 

destruição de todas as formas de vida 

microbiana, ou seja, bactérias na 

forma vegetativa e esporuladas, 

fungos e vírus, mediante a aplicação 

de agentes físicos e químicos; 

D) O agente químico mais utilizado na 

esterilização é o álcool o 

isopropílico (70%); 

E) Os métodos de esterilização 

utilizados no ambiente hospitalar 

deve ser somente físico. 

 

QUESTÃO 18 - As Precauções Padrão são um 

conjunto de medidas utilizadas para 

diminuir os riscos de transmissão de 

microorganismos nos hospitais. A 

respeito deste tema, assinale a 

alternativa CORRETA:  

 

A) A lavagem das mãos é somente 

importante se o profissional for 

entrar em uma sala cirúrgica, não 

sendo necessária em outras ocasiões; 

B) Não há sempre a necessidade de usar 

luvas quando existir possibilidade de 

contato com sangue; 

C) A lavagem das mãos não é aconselhada 

após a retirada das luvas; 

D) A lavagem das mãos é um método pouco 

eficiente, que não interfere nos 

riscos de transmissão de 

microorganismos nos hospitais; 

E) A lavagem das mãos é importante antes 

e após o contato direto com o 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 - O ato de lavar as mãos com 

água e sabão tem como objetivo a remoção 

das bactérias transitórias e residentes 

e também as células descamativas, o 

suor, a sujidade e a oleosidade da pele. 

Sobre este assunto, podemos afirmar que: 

 

A) Lavar as mãos, após todo 

procedimento, mesmo que tenham sido 

efetuados com as mãos enluvadas; 

B) A anti-sepsia das mãos não remove 

bactérias; 

C) Não é necessário lavar as mãos quando 

retiramos os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI); 

D) O uso de luvas dispensa a lavagem das 

mãos; 

E) A anti-sepsia das mãos deve ser 

realizada somente após a realização 

do procedimento. 

 

QUESTÃO 20 - A maioria das soluções para 

a anti-sepsia de mãos à base de álcool 

contém etanol (álcool etílico), ou 

isopropanol (álcool isopropílico) ou n-

propanol, ou ainda uma combinação de 

dois destes produto. Para que o etanol 

em uma solução possua poder anti-

séptico, esse produto deve estar na 

seguinte concentração: 

A) 70%; 

B) 85%; 

C) 90%; 

D) 96,2%; 

E) 100%. 

 

QUESTÃO 21 - O termo desinfecção é muito 

utilizado quando se descreve os 

processos de controle das infecções 

hospitalares. Assinale a alternativa que 

define o termo desinfecção: 

 

A) É o processo que promove completa 

eliminação ou destruição de todas as 

formas de microorganismos presente; 

B) O processo de desinfecção não é 

afetado pela concentração da solução 

germicida utilizada; 

C) O processo de desinfecção depende 

somente do período de exposição da 

solução germicida utilizada; 

D) Apresenta ação antimicrobiana com o 

objetivo principal de controlar 

odores desagradáveis; 

E) É o processo de eliminação de formas 

vegetativas, existentes em 

superfícies inanimadas, mediante a 

aplicação de agentes químicos e/ou 

físicos. 
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QUESTÃO 22 - A vigilância epidemiológica 

é definida como sendo um conjunto de 

atividades que proporcionam:  

 

A) A promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de 

trabalho; 

B) A inovação e o desenvolvimento 

sustentável do complexo econômico 

industrial em saúde; 

C) O controle e a fiscalização de 

produtos, serviços e bens de consumo 

de interesse à saúde; 

D) O fornecimento de orientação técnica 

permanente para os profissionais de 

saúde que têm a responsabilidade de 

decidir sobre a execução de ações de 

controle de doenças e agravos, bem 

como dos fatores que a condicionam, 

numa área geográfica ou população 

definida; 

E) A promoção da saúde, a prevenção de 

agravos, o tratamento e a 

reabilitação de pacientes. 

 

QUESTÃO 23 - O controle de bens de 

consumo que, direta ou indiretamente, se 

relacionem com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos, da produção 

ao consumo, é de responsabilidade da 

vigilância: 

 

A) Epidemiológica; 

B) Nutricional; 

C) Ambiental; 

D) Sanitária; 

E) Entomológica. 

 

QUESTÃO 24 - Dentre as alternativas 

abaixo, qual aquela que não corresponde 

a uma das primeiras providências a serem 

tomadas em caso de combate a incêndio? 

 

A) Proteger os olhos e a respiração; 

B) Nunca usar elevadores; 

C) Ao perceber um princípio de incêndio, 

acionar imediatamente o alarme e agir 

de acordo com o plano de evacuação; 

D) Se houver a necessidade de atravessar 

uma região em chamas, procurar 

envolver o corpo com algum tecido 

molhado não-sintético; 

E) A uma ordem da Equipe de Emergência, 

encaminhar- se, de forma bem lenta, 

para a saída indicada e subir pela 

escada de segurança. 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 - Em relação aos primeiros 

socorros, num caso de um colega de 

trabalho sofrer de uma crise convulsiva, 

dentre as alternativas abaixo, qual 

aquela que não corresponde a um cuidado 

com o doente exigido nesses casos. 

 

A) Proteger a cabeça do doente e afastar 

qualquer objeto que possa machucá-lo; 

B) Sacudir bastante o doente para que 

volte ao seu estado normal; 

C) Retirar qualquer material da boca que 

possa causar obstrução das vias 

aéreas, colocar um pano ou gaze 

enrolados para evitar que morda a 

língua ou quebre os dentes; 

D) Não dar água ou qualquer medicamento 

durante, ou logo após a crise; espere 

que ele voltará a si naturalmente; 

E) Afrouxar as roupas. 

 

QUESTÃO 26 - Ética profissional pode ser 

entendida como: 

 

A) Conjunto de princípios básicos que 

regulam os costumes, a moral e a 

conduta das pessoas na sociedade; 

B) Normas de conduta moral que norteiam 

as ações do homem no exercício da 

cidadania; 

C) Conjunto de princípios que 

estabelecem as regras de conduta do 

indivíduo no desempenho de suas 

atividades diárias e em seu 

relacionamento com clientes e demais 

profissionais; 

D) Normas de conduta das organizações e 

empresas de saúde para a prestação de 

bens e serviços; 

E) Princípios que orientam e indicam a 

conduta pessoal de um profissional. 

 

QUESTÃO 27 - A principal função do 

Auxiliar de Farmácia, no trabalho diário 

em uma farmácia, é: 

 

A) Fazer pedido de medicamento; 

B) Retirar cópias das prescrições 

médicas; 

C) Analisar o perfil farmacoterapêutico 

dos pacientes a serem atendidos; 

D) Ser parceiro do farmacêutico na 

promoção do uso racional de 

medicamentos e no atendimento aos 

pacientes; 

E) Comprar remédio e guardar na 

prateleira. 

 

 

 

 



AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 

7 de 10 

QUESTÃO 28 - Medicamento é um produto 

farmacêutico, tecnicamente obtido ou 

elaborado, com finalidade profilática, 

curativa, paliativa ou para fins de 

diagnóstico. Sobre eles, assinale a 

opção CORRETA: 

 

A) O excipiente é uma substância líquida 

que não possui ação terapêutica e que 

tem por função dar forma e volume ao 

medicamento; 

B) Medicamento ou fármaco é uma 

substância que tem finalidade 

medicamentosa ou sanitária; 

C) Os medicamentos fitoterápicos são 

obtidos a partir de plantas 

medicinais e empregando-se derivados 

de droga vegetal (extrato, tintura, 

óleo, cera, exsudato, suco, e outros) 

ou de droga de origem animal e também 

mineral; 

D) Medicamento de Referência é aquele 

inovador, registrado no órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária 

e comercializado no País, cuja 

eficácia, segurança e qualidade foram 

comprovadas cientificamente junto ao 

órgão federal competente, por ocasião 

do registro; 

E) Medicamento é o mesmo que remédio. 

 

QUESTÃO 29 - Sobre as vias de 

administração das drogas, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) Os xaropes são classificados como 

medicamentos de uso tópico; 

B) A maior parte das fórmulas orais de 

drogas é confeccionada para permitir 

que a droga ativa se dissolva e seja 

absorvida na boca; 

C) Comprimido é o mesmo que cápsula; 

D) A liberação tópica de drogas é a 

aplicação em áreas específicas da 

superfície corporal, onde elas 

exercerão sempre efeitos sistêmicos; 

E) Os enemas são preparações 

farmacêuticas para administração da 

substância ativa por via retal. 

 

QUESTÃO 30 - Os seguintes medicamentos 

foram prescritos por um médico de uma 

Unidade Básica de Saúde da Família no 

Estado do Ceará a um paciente: 

amoxicilina, captopril, diazepan e 

metoclopramida. Estes fármacos são 

classificados respectivamente como: 

 

A) Antibiótico, antihipertensivo, 

ansiolítico e antiemético; 

B) Antiinflamatório, antiemético, 

ansiolítico e antihipertensivo; 

C) Antifúngico, antihipertensivo, 

ansiolítico e antiinflamatório; 

D) Antibiótico, antihipertensivo, 

ansiolítico e antiinflamatório; 

E) Antifúngico, ansiolítico, 

antihipertensivo, e antiemético. 

 

QUESTÃO 31 - A administração da insulina 

geralmente é feita por via: 

 

A) Tópica; 

B) Intramuscular; 

C) Subcutânea; 

D) Oral; 

E) Nasal. 

 

QUESTÃO 32 - Um paciente chegou na 

farmácia com uma receita assim descrita: 

Medicamento Y – tomar 3 comprimidos ao 

dia, durante 20 dias. 

Cada caixa deste medicamento contém 12 

comprimidos. Quantas caixas o paciente 

levou para realizar o tratamento 

completo? 

 

A) Três; 

B) Quatro; 

C) Cinco; 

D) Seis; 

E) Dez.  

 

QUESTÃO 33 - O medicamento Cloridrato de 

Metformina 500mg pertence à classe dos: 

 

A) Diuréticos; 

B) Antihipertensivos; 

C) Analgésicos; 

D) Ansiolíticos; 

E) Hipoglicemiantes. 

 

QUESTÃO 34 - O medicamento Aciclovir 

pertence à classe dos: 

 

A) Antufúngicos; 

B) Antidepressivos; 

C) Antiinflamatórios; 

D) Antivirais; 

E) Antieméticos. 

 

QUESTÃO 35 - Um dos medicamentos 

utilizados na terapia da tuberculose 

pulmonar devido a sua ampla ação 

tuberculostática é o: 

 

A) Fluconazol; 

B) Etambutol; 

C) Misoprostol; 

D) Miconazol; 

E) Omeprazol. 
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QUESTÃO 36 - A administração de um 

medicamento na forma de comprimido é 

normalmente feita por via: 

 

A) Oral; 

B) Tópica; 

C) Mucosa; 

D) Intramuscular; 

E) Parenteral. 

 

QUESTÃO 37 - Quando o efeito de um 

medicamento é modificado por uma outra 

substância (medicamento, alimento), 

qualquer que seja o sentido desta 

modificação (aumento ou diminuição do 

efeito), diz-se que há:  

 

A) Intercâmbio medicamentoso; 

B) Mutação medicamentosa; 

C) Interação medicamentosa; 

D) Modificação medicamentosa; 

E) Reação adversa. 

 

QUESTÃO 38 - Sobre o armazenamento de 

medicamento, é CORRETO afirmar: 

 

A) Todos os medicamentos devem ser 

armazenados à temperatura ambiente de 

15°C a 40°C; 

B) Não há nenhuma restrição de se 

estocar medicamentos junto de outros 

materiais como de limpeza e médico 

hospitalar, caso estes não tenham 

cheiro forte; 

C) Devem-se colocar os medicamentos que 

chegam por último, na frente dos 

outros que já estão no estoque; 

D) Devem-se colocar os medicamentos que 

chegam por último misturado com os 

outros que já estão no estoque; 

E) É importante estocar os produtos por 

ordem alfabética, lote e validade de 

maneira que permita a fácil 

identificação. 

 

QUESTÃO 39 - O correto armazenamento é 

essencial para a garantia da manutenção 

da qualidade de medicamentos. Em relação 

a este assunto, podemos afirmar que é 

importante: 

 

A) Organizar os medicamentos e 

correlatos nas estantes por forma 

farmacêutica e por ordem alfabética; 

B) Acondicionar em prateleiras em sala 

com ar-condicionado os medicamentos 

termolábeis, organizando conforme o 

prazo de validade; 

C) Ordenar as soluções de grande volume 

em estrados, sem identificações e 

obedecendo a quantidade máxima de 

empilhamento e a organização por 

validades; 

D) Manter atualizado o registro de 

temperatura somente do ambiente, não 

sendo necessário o registro da 

temperatura da geladeira; 

E) Manter atualizado o registro de 

umidade do ambiente, não sendo 

necessário o registro da temperatura. 

 

QUESTÃO 40 - Com relação ao 

armazenamento de psicotrópicos e 

entorpecentes, é CORRETO afirmar: 

 

A) Os psicotrópicos devem ser guardados 

em prateleiras comuns ao abrigo da 

luz; 

B) Os entorpecentes podem ser guardados 

em armário sem chave; 

C) A Farmácia tem que dispor de armário 

especial com chave para o 

armazenamento correto desses tipos de 

medicamentos; 

D) Os entorpecentes devem ser guardados 

em qualquer ambiente, evitando-se 

sempre ambientes úmidos; 

E) Os psicotrópicos sempre devem ser 

guardados em prateleiras abertas para 

que o paciente possa vê-los. 

 

QUESTÃO 41 - É considerado como um 

requisito básico para um bom 

armazenamento de medicamentos e insumos: 

 

A) Evitar ventilação, impedindo sempre a 

passagem de ar; 

B) Manter um termômetro de geladeira em 

cada geladeira que armazena 

medicamentos e correlatos, 

verificando e registrando diariamente 

a temperatura máxima e mínima; 

C) Tirar dos insumos os rótulos, pois 

não há necessidade de identificação; 

D) Verificar somente de mês em mês a 

temperatura ambiente, registrando em 

formulário específico, a marcação 

máxima e mínima; 

E) Verificar somente de mês em mês a 

limpeza do ambiente, registrando em 

formulário específico as áreas que 

foram limpas. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 42 - Sobre a estocagem de 

medicamentos, é CORRETO afirmar: 

 

A) Os medicamentos devem sempre ser 

armazenados em locais com alta 

umidade; 

B) Estocar os medicamentos junto de 

outros materiais como de limpeza e 

material médico hospitalar é sempre 

permitido; 

C) Colocar os medicamentos mais novos 

que chegam por ultimo, na frente dos 

outros que já estão no estoque; 

D) Estocar os produtos por ordem 

alfabética, lote e validade de 

maneira que permita a fácil 

identificação; 

E) Todos os medicamentos devem ser 

armazenados à temperatura ambiente de 

15°C a 50°C. 

 

QUESTÃO 43 - Os medicamentos termolábeis 

devem ser estocados na temperatura: 

 

A) Entre 0°C a 2°C; 

B) Entre 0°C a -2°C; 

C) Entre 2°C a 8°C; 

D) Entre 8°C a 15°C; 

E) Entre 90°C a 100°C. 

 

QUESTÃO 44 - A conservação da qualidade 

dos medicamentos adquiridos é dependente 

principalmente das condições de: 

 

A) Armazenamento; 

B) Seleção; 

C) Programação; 

D) Aquisição; 

E) Dispensação. 

 

QUESTÃO 45 - É considerado como um 

requisito básico durante o armazenamento 

de preparações farmacêuticas: 

 

A) Evitar ventilação para impedir 

reações do produto com o oxigênio do 

ar; 

B) Constar data de validade e numero de 

lote; 

C) Detectar a presença de resistência 

microbiana nos insumos e 

medicamentos; 

D) Optar por traduzir ou não toda a 

rotulagem em língua estrangeira; 

E) Conservar os medicamentos entre 10°C 

e 20°C. 

 

 

 

 

QUESTÃO 46 - O equipamento Higrômetro é 

utilizado para:  

 

A) Para registrar as temperaturas 

máximas e mínimas na área de 

estocagem; 

B) Para estocagem entre 2º e 8º; 

C) Para medir a intensidade da luz solar 

no ambiente; 

D) Para ajudar na ventilação do 

ambiente; 

E) Para a medição da umidade nas áreas 

de armazenamento. 

 

QUESTÃO 47 - Dentre as alternativas 

abaixo, qual delas contém uma das 

principais atribuições do setor 

almoxarifado? 

 

A) Receber, para guarda e proteção, os 

materiais adquiridos pela empresa; 

B) Dar suporte logístico à empresa; 

C) Contribuir para os lucros da empresa; 

D) Manter a ordem na empresa; 

E) Entregar os materiais de forma mais 

livre entre os departamentos da 

empresa. 

 

QUESTÃO 48 - O que são os materiais de 

estoque? 

 

A) São materiais que devem existir em 

estoque e para os quais são 

determinados critérios e parâmetros 

de ressuprimento automático, com base 

na demanda que nunca é previsível; 

B) São materiais que não devem 

necessariamente existir em estoque e 

para os quais são determinados 

critérios arbitrários de 

ressuprimento manual, com base na 

demanda que nunca é previsível; 

C) São materiais que devem existir em 

estoque independente de qualquer 

coisa, e sua aquisição deve ter por 

base a antecipação imediata e a 

compra rápida; 

D) São materiais que devem existir em 

estoque e para os quais são 

determinados critérios e parâmetros 

de ressuprimento automático, com base 

na demanda prevista; 

E) São materiais que devem existir em 

estoque e se justificam com base no 

que o dono da empresa determina de 

acordo com sua experiência. 
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QUESTÃO 49 - No processo de recebimento 

de material, é necessário que se faça um 

exame de avarias para que se identifique 

de quem é a responsabilidade ou se 

aceite a mercadoria. Qual o principal 

item que deve ser conferido nessa etapa? 

 

A) Nota fiscal; 

B) As quantidades; 

C) Não existe essa etapa na fase de 

conferência de material; 

D) A qualidade do produto entregue; 

E) A embalagem para conferência da sua 

integridade. 

 

QUESTÃO 50 - A conferência de volumes na 

hora da entrega da mercadoria é efetuada 

da seguinte maneira: 

 

A) Contagem rápida e aleatória; 

B) Confrontação dos dados constantes da 

nota fiscal com a contagem física dos 

volumes; 

C) Não há necessidade de conferência na 

hora da entrega da mercadoria; 

D) Somente com o recebimento da nota 

fiscal sem necessidade de conferência 

da mercadoria; 

E) Através das informações recebidas 

pelo entregador da mercadoria, não 

sendo necessária a conferência de 

nota fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




