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FARMACÊUTICO  
BIOQUÍMICO 

 
INSTRUÇÕES 

 
01 – Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
 
02 - É vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de 
máquinas de calcular ou qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, inclusive 
telefones celulares. 
 
03 – O caderno de questões consta de 20 (trinta) questões objetivas de múltipla 
escolha, sendo 10 questões de Português e 10 (vinte) questões de conhecimentos 
específicos, leia-o atentamente e marque apenas uma alternativa.  
 
04 – A duração será de 02 (duas) horas, sendo que os candidatos somente poderão se 
retirar do local das provas objetivas, após 40 (quarenta) minutos do início das mesmas. 
 
05 – Será atribuída nota 0 (zero): 
5.1 à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), 
ainda que legível(is); 
5.2 à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) mais de uma opção de 
resposta assinalada; 
5.3 à(s) questão(ões) da prova objetiva que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de 
respostas; 
5.4 à(s) questão(ões) da prova objetiva cujo cartão de respostas for preenchido fora 
das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova, ou seja, 
preenchidas com canetas não esferográficas ou com canetas esferográficas de tinta de 
cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da indicada no 
modelo previsto no cartão; 
 
06 – Será fornecido apenas 01 (um) gabarito por candidato. 
 
07 – A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes 
instruções poderá implicar na eliminação do candidato 
 
 

BOA SORTE! 
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Prova de Português – Cargo: Farmacêutico Bioquímico 
 
Questão 01 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas na oração abaixo: 
 
Sou coerente: a causa _____ tenho lutado vai _____ 
meus mais legitimos anseios e ideiais. 
 
a) por que, de encontro com os. 
b) que, de encontro dos. 
c) por que, ao encontro dos. 
d) porque, de encontro aos. 
 
Questão 02 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas na oração abaixo: 
 
Quanto a amigos, prefiro João ____ Paulo, _____ quem 
sinto ____ simpatia. 
 
a) a, por, menos. 
b) do que, por, menos. 
c) do que, com, menas. 
d) do que, para, menos. 
 
Questão 03 
Onde há erro  de regência verbal? 
 
a) Esqueceram-lhe os compromissos assumidos. 
b) Nós lhe lembramos o compromisso assumidos. 
c) Eu esqueci os compromissos assumidos. 
d) Lembro-me que tais eram as suas palavras. 
 
Questão 04 
A frase abaixo é completada corretamente por qual 
alternativa? 
 
Asseguro _____ você que compete ____ ela, em 
relação ____ esta situação, tomar as providências 
necessárias. 
 
a) à, a, à. 
b) à, a, a. 
c) a, à, à. 
d) a, a, a. 
 
Questão 05 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas na oração abaixo: 
 
É _____ prudência na interpretação dos resultados, 
_____ seguem _____ algumas normas. 
a) necessária, porisso, inclusas. 
b) necessário, por isso, inclusa. 
c) necessário, por isso, inclusas. 
d) necessária, porisso, incluso. 

 
Questão 06 
A frase abaixo é completada corretamente por qual 
alternativa? 
 
 ____ fraudes e acredito que sempre_____. 
 
a) Houve, hão de existir. 
b) Houveram, hão de existir. 
c) Houve, há de existir. 
d) Houveram, há de existir. 
 
Questão 07 
Assinale alternativa incorreta.  
a) Tratando-se de você, ele concordará! 
b) O deixei na biblioteca. 
c) Ele pediu permissão para falar-lhe. 
d) Vou levar-te ao museu. 
 
Questão 08 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas na oração abaixo: 
 
Minhas objeções ____ acordo são concernentes ___ 
modo ___ ele dirige a firma. 
 
a) do, do, pelo qual. 
b) ao, do, de que. 
c) ao, ao, como. 
d) do, ao, de que. 
 
Questão 09 
Única frase com regência verbal incorreta: 
 
a) Trata-se do ideal a que referi. 
b) As leis que carecemos são outras. 
c) Encerrou-se o inquérito a que se percebeu. 
d) São justas as punições de que se queixam? 
 
Questão 10 
A frase abaixo é completada corretamente por qual 
alternativa? 
 
Imbuído _____ preconceitos, com tendência ____ 
intolerância, era impermeável ___ qualquer influência. 
 
a) com, pela, contra. 
b) por, a, a. 
c) de, à, a. 
d) com, para, à. 
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Prova de Conhecimento ESPECÍFICO – Cargo: Farmacêutico 
 
 
Questão 11 
No adequado processo de seleção e padronização de 
medicamentos para uso hospitalar, deve-se eleger, 
entre os medicamentos da mesma indicação e eficácia, 
aqueles: 
a) bioequivalentes, com perfil farmacocinético 
semelhante. 
b) de maior custo efetividade quando proporcionar maior 
comodidade ao paciente 
c) equivalentes farmacêuticos de biodisponibilidade 
absoluta semelhantes. 
d) de menor toxicidade relativa e maior 
comodidade ao paciente. 
 
Questão 12 
O omeprazol atua na mucosa gástrica inibindo a bomba 
de próton e também: 
 
a) o receptor de gastrina 
b) as células enterocromafins 
c) o nervo vago 
d)a anidrase carbônica 
 
Questão 13 
Nas últimas décadas, observa-se uma evolução no 
conceito de Farmácia Hospitalar. Para a Sociedade 
Brasileira de Farmácia Hospitalar – SBRAFH, a 
Farmácia Hospitalar é um(a): 
 
a) serviço técnico administrativo, ligado 
hierarquicamente, à divisão clínica responsável pela 
provisão farmacêutica do hospital. 
b) serviço tecnicamente aparelhado para prover clínicas 
e demais unidades, dos medicamentos e produtos afins 
de que necessitam para o normal funcionamento. 
c) unidade de abrangência assistencial técnico científica 
e administrativa, onde se desenvolvem atividades 
ligadas à produção, ao armazenamento, ao controle, à 
dispensação e à distribuição de medicamentos e 
correlatos aos serviço hospitalares. 
d) unidade clínica administrativa e econômica dirigida 
por profissional farmacêutico, ligada hierarquicamente, à 
direção do hospital e integrada funcionalmente com as 
demais unidades de assistência ao paciente 
 
Questão 14 
O fármaco agonista adrenérgico alfa-2 seletivo utilizado 
primariamente no tratamento da hipertensão sistêmica é 
a: 
a) hidralazina 
b) ioimbina 
c) clonidina 
d) anlodipina 
 

 

QUESTÃO 15 
Vigilância de doenças é um processo sistemático de: 
 
a) Notificação de doenças, consolidação de dados, 
análise das informações e implementação de medidas 
de controle. 
b) Notificação de morbidade, preparação de tabelas, 
gráficos, diagramas e distribuição das informações 
coletadas. 
c) Investigação de casos, cálculo de taxas de incidência, 
e prevalência, análise dos dados e distribuição da 
informação. 
d) Coleta de dados, consolidação e análise dos dados, 
distribuição da informação devidamente analisada, 
acrescida de recomendações técnicas visando medidas 
de controle de doenças específicas. 
 
QUESTÃO 16 
O SUS institui uma política pública de saúde que visa à 
integralidade, à universalidade, ao aumento da equidade 
e à incorporação de novas tecnologias e especialização 
dos saberes. Apesar dos avanços acumulados no que 
se refere aos seus princípios norteadores, o SUS hoje 
ainda enfrenta, EXCETO: 
 
a) Precária interação nas equipes e despreparo para 
lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção. 
b) Fragmentação do processo de trabalho e das 
relações entre os diferentes profissionais. 
c) Fragmentação da rede assistencial dificultando a 
complementaridade entre a rede básica e o sistema de 
referência. 
d) Sistema público de saúde horizontalizado. 
 
QUESTÃO 17 
A Humanização do Sistema Único de Saúde pode ser 
entendida como, EXCETO: 
 
a) Definição de responsabilidades individuais na 
produção de saúde e de sujeitos. 
b) Valorização dos diferentes sujeitos implicados no 
processo de produção de saúde. 
c) Identificação das necessidades sociais de saúde. 
d) Compromisso com a ambiência. 
 
QUESTÃO 18 
Tendo em vista doenças de notificação compulsória, 
observe com atenção os itens a seguir. 
 
I. Raiva 
II. Portador de HIV 
III. Coqueluche 
IV. Sífilis Congênita 
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Assinale a opção em que todos os itens são doenças de 
notificação compulsória: 
a) I, II e III apenas. 
b) I, III e IV apenas. 
c) II, III e IV apenas. 
d) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 19 
Os objetivos de uma farmácia hospitalar devem ser 
definidos visando a alcançar eficiência e eficácia na 
assistência ao paciente e integração às demais 
atividades desenvolvidas no ambiente hospitalar. 
São objetivos básicos de uma farmácia hospitalar, 
EXCETO: 
 
a) desenvolver a seleção de medicamentos necessários 
ao perfil assistencial do hospital. 
b) contribuir para a qualidade da assistência prestada 
ao paciente. 
c) desenvolver e implantar um sistema apropriado de 
gestão de estoques. 
d) fornecer subsídios para avaliação de custos com a 
assistência farmacêutica e para elaboração de 
orçamentos. 
 
Questão 20 
De acordo com a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, é CORRETO afirmar: 
 
a) A manipulação de medicamentos homeopáticos não 
constantes das farmacopeias ou dos formulários 
homeopáticos depende de aprovação do órgão sanitário 
estadual. 
b) A presença do técnico responsável será facultativa 
durante todo o horário de funcionamento do 
estabelecimento. 
c) A farmácia, a drogaria e o dispensário de 
medicamentos terão livro, segundo modelo oficial, 
destinado ao registro do receituário de medicamentos 
sob o regime de controle sanitário especial. 
d) As farmácias e drogarias são obrigadas a manter 
área de dependência como consultório, ou outro fim 
diverso do licenciamento. 
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