
TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DO ESCRITOR PAULO COELHO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“O caminho da sabedoria é não ter medo de errar.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Auxiliar de Farmácia
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL – RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD–

PROVA

M03 - P
MANHÃ

Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE CACOAL

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa 15 2

Legislação e Ética na Administração Pública Municipal 5 2

Geografia e História de Rondônia 5 1

Informática Básica 10 1

Conhecimentos Específicos 15 3



02

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

A mulher entrou no meu escritório com um
sorriso muito amável e olhos muito azuis. Desenrolou
um mapa e começou a falar com uma certa
velocidade, como é uso dos chilenos. Gosto de ver
mapas, e me ergui para olhar aquele.

Quando percebi que se tratava de um
loteamento, e a mulher queria me vender uma
parcela, me coloquei na defensiva; disse que no
momento suspendi meus negócios imobiliários, e até
estava pensando em vender meus imensos territórios
no Brasil; que além disso o Chile é um país muito
estreito e sua terra deveria ser dividida entre seu
povo; até ficaria mal a um estrangeiro querer
especular com um trecho da faja angosta, que é como
os chilenos chamam sua tira estreita de terra, que por
sinal costumam dizer que é “larguíssima”, para
assombro do brasileiro recém-chegado, que não
sabe que isso em castelhano quer dizer
“compridíssima”.

Os olhos azuis fixaram-se nos meus, a mão
extraiu de uma pasta a fotografia de um terreno
plantado de pinheirinhos de dois ou três anos: não se
tratava de especulação imobiliária; dentro de poucos
anos eu seria um madeireiro, poderia cortar meus
pinheiros... Ponderei que tenho uma pena imensa de
cortar árvores.

Asenhora não tem?
Também tinha. E então baixou a voz,

sombreou os olhos de poesia, e me disse que ela
mesma, corretora, também comprara duas parcelas
naquele terreno. E tinha certeza confessava que
também não tinha coragem de mandar cortar seus
pinheiros; também adorava árvores e passarinhos,
cortaria apenas os pinheiros necessários para fazer
uma casinha de madeira: o lugar é lindo, em um
pequeno planalto, dá para uns penedos junto ao mar;
as árvores choram, e cantam com as ondas quando
sopra o vento do oceano...

Confesso que paguei a primeira prestação:
ela passou o recibo, sorriu, me disse
e e partiu com seus olhos azuis, me
deixando meio tonto, com a vaga impressão de ter
comprado um pedaço do Oceano Pacífico.

A corretora de mar

─

─ ─

muchas gracias
hasta lueguito

(BRAGA, Rubem. , . Rio de Janeiro,
Record: 1987).

Ai de ti Copacabana

Questão 01

Assinale a opção correta de acordo com as ideias
veiculadas no texto.

A) A mulher só começou a fazer seu trabalho quando
percebeu o interesse do narrador pelo trecho de
terra no Chile.

B) Todo o segundo parágrafo trata dos argumentos
do narrador para se desvencilhar da corretora.

C) A palavra “Confesso”, que introduz o último
parágrafo, demonstra o arrependimento do
narrador por não ter dado a devida atenção à
corretora.

D) O narrador, com seus argumentos, acabou por
seduzir a mulher, que passou a ver o loteamento
com outros olhos.

E) Acorretora comprara duas parcelas de um terreno
e agora tentava repassá-los ao narrador.

Questão 02

Na conclusão da leitura, evidencia-se para o leitor:

A) a capacidade de convencimento da corretora.
B) a desonestidade da transação feita pelos dois.
C) a pressa da corretora de voltar a seu país de

origem.
D) os problemas de comunicação entre pessoas de

línguas diferentes.
E) o comprometimento do narrador com a ecologia.

Questão 03

Assinale a opção em que a inversão da posição do
adjetivo acarreta mudança de sentido.

A) imensos territórios / territórios imensos
B) tira estreita / estreita tira
C) certa velocidade / velocidade certa
D) vaga impressão / impressão vaga
E) pequeno planalto / planalto pequeno

Questão 04

Em: “sorriso MUITO AMÁVEL”, o adjetivo amável foi
empregado no superlativo absoluto analítico. Como
seria a forma erudita do mesmo adjetivo no
superlativo absoluto sintético?

A) amavelíssimo
B) amavelvíssimo
C) amavelzíssimo
D) amabílimo
E) amabilíssimo
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Em: “[...] as árvores choram, e cantam com as ondas
quando sopra o vento do oceano ...”, identifica-se
uma figura de linguagem.Aponte-a.

A) Metonímia
B) Catacrese
C) Hipérbole
D) Prosopopeia
E) Eufemismo

Questão 05

Conhecendo a regência do nome CERTEZA,
pode-se perceber que, no trecho abaixo, houve a
omissão de uma preposição após o segundo
travessão. Identifique essa preposição.

“E tinha certeza confessava que também não
tinha coragem de mandar cortar seus pinheiros [...]”

A) de
B) com
C) em
D) para
E) a

─ ─. . . .

Como se classifica a oração subordinada destacada
no trecho a seguir?

“QUANDO PERCEBI que se tratava de um
loteamento, e a mulher queria me vender uma
parcela, me coloquei na defensiva [...]”

A) adverbial temporal
B) adverbial conformativa
C) adverbial concessiva
D) adjetiva restritiva
E) adjetiva explicativa

Questão 10

Questão 11

Que função sintática exerce o termo destacado em:
“[...] e a mulher queria me vender UMAPARCELA, me
coloquei na defensiva [...]”?

A) adjunto adverbial
B) adjunto adnominal
C) complemento nominal
D) objeto indireto
E) objeto direto

Questão 08

A forma verbal composta que corresponde à simples
destacada em “[...] ela mesma, corretora, também
COMPRARAduas parcelas naquele terreno.” é:

A) foi comprado.
B) tinha comprado.
C) tem comprado.
D) terá comprado.
E) teria comprado.

Questão 06

Assinale a única frase que segue a norma culta da
língua quanto à concordância nominal.

A) Já era meio dia e meio quando ela entrou no
escritório.

B) Os terrenos ficavam bastantes distantes do Brasil.
C) Era necessário paciência para enfrentar aquela

situação.
D) Anexo à solicitação segue a escritura do terreno.
E) É proibido a colocação de lixo neste terreno.

Questão 07

Que ideia expressa o trecho destacado em: “Gosto de
ver mapas, e me ergui PARAOLHARAQUELE”?

A) condição
B) comparação
C) consequência
D) finalidade
E) causa

Questão 09

Assinale a opção em que o pronome NÃO substitui
corretamente o termo destacado.

A) “Desenrolou UM MAPA[...]” / Desenrolou-o [...]

B) “Confesso que paguei A PRIMEIRA PRESTAÇÃO
[...]” / Confesso que paguei-lhe [...]

C) “[...] vender MEUS IMENSOS TERRITÓRIOS NO
BRASIL [...]” / vendê-los [...]

D) “[...] poderia cortar MEUS PINHEIROS [...] / [...]
poderia cortá-los [...]

E) “[...] sombreou OS OLHOS de poesia [...]” /
sombreou-os de poesia [...]

Questão 12
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Questão 16

Assinale a alternativa que aponta dois crimes
previstos pela Constituição Federal como
inafiançáveis e imprescritíveis.

A) racismo e tortura.
B) racismo e ação de grupos armados, civis ou

militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático de Direito.

C) tráfico ilícito de entorpecentes e tortura.
D) tortura e terrorismo.
E) tortura e ação de grupos armados, civis ou

militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático de Direito.

Questão 14

Assinale a única opção em que a palavra destacada
foi corretamente grafada.

A) Essa pessoa é um EMPECILHO à minha
promoção na empresa.

B) Ninguém entendia POR QUE ele havia pedido
demissão.

C) A ANÁLIZE dos fatos foi feita com muita cautela.
D) Todos estavamACUSTUMADOS a enfrentar esse

tipo de problema.
E) O MAU que ele me fez não se resolvia com um

aperto de mãos.

Questão 15

Assinale a única opção correta com relação ao uso da
vírgula.

A) O orador percebia que, todos os participantes
bocejavam durante a palestra.

B) A expressão das duas mulheres, comprometia o
que elas diziam.

C) Chegaram cedo ao escritório, os dois
funcionários.

D) Era importante para a direção, que os funcionários
participassem da reunião.

E) Depois de muito tempo, os dois participantes
concordaram em adiar a partida.

Em qual das frases abaixo o acento indicativo de
crase foi INCORRETAMENTE colocado?

A) Quando entrou na sala, ela sentiu-se à vontade.
B) Eu me dirigi à moça com certa preocupação.
C) Ela se referia à um terreno no Chile.
D) Os turistas que foram à cidade voltaram

encantados.
E) Os ecologistas temem danos às reservas

florestais.

Questão 13

Questão 17

Nos termos da Constituição Federal, para assegurar
o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou banco de
dados de entidades governamentais ou de caráter
público, conceder-se-á:

A) “habeas-corpus”.
B) mandado de segurança.
C) “habeas-data”.
D) mandado de injunção.
E) salvo-conduto.

Questão 18

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade
de competição, em especial:

A) para a contratação de profissional de qualquer
setor artístico, desde que consagrado pela critica
especializada.

B) para aquisição ou restauração de obras de arte e
objetos históricos de autenticidade certificada.

C) quando não acudirem interessados à licitação
anterior.

D) nas compras de hortifrutigrangeiros, pão e outros
gêneros perecíveis.

E) para a contratação de obras definidas por lei como
de pequeno valor.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
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Responde por crime de concussão, o funcionário
público que:

A) se apropriar de dinheiro ou qualquer utilidade que,
no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem.

B) solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta
ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

C) exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida.

D) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato
de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal.

E) patrocinar, direta ou indiretamente, interesse
privado perante a administração pública,
valendo-se da qualidade de funcionário.

Questão 19

Questão 21

Os bandeirantes começaram a explorar o vale do
Guaporé na segunda metade do século XVIII. Por
esse motivo, a Coroa portuguesa deu ordens para
que o primeiro Governador e Capitão General da
Capitania do Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura,
mantivesse – a qualquer custo – a ocupação da
margem direita do rio Guaporé, ameaçada por
incursões espanholas e indígenas. Para defender a
região, o governador instalou um pequeno posto de
vigilância que recebeu o nome de Presídio Nossa
Senhora da Conceição. Atualmente, essa fortificação
recebe o nome de:

A) Forte de Bragança.
B) Fortaleza da Conceição.
C) Presídio das Pedras.
D) Fortaleza Príncipe da Beira.
E) Forte de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Segundo o Regime Jurídico Estatutário dos
Servidores Públicos do Município de Cacoal – RO:

A) a exoneração do servidor somente pode se dar a
pedido do próprio servidor.

B) a demissão do servidor somente pode se dar a
pedido do próprio servidor.

C) o servidor que incorrer em falta grave poderá
sofrer pena de exoneração.

D) o servidor que incorrer em falta grave poderá
sofrer pena de substituição.

E) a exoneração poderá se dar a pedido do servidor
ou de ofício.

Questão 20

Questão 22

Segundo o Tratado de Tordesilhas, toda a região de
Rondônia pertencia à Espanha. Com a penetração
das Bandeiras e o mapeamento dos rios Madeira,
Guaporé e Mamoré, no período de 1722 a 1747,
houve uma redefinição das fronteiras entre Portugal e
Espanha na América do Sul por meio de dois tratados
– Santo Ildefonso e o Tratado de:

A) El Pardo.
B) Petrópolis.
C) Madri.
D) Ultrecht.
E) Badajós.

Questão 23

A hidrografia de Rondônia é formada por três bacias
principais e uma bacia secundária. Um dos três rios
que formam as bacias principais que abastecem o
estado de Rondônia é o rio:

A) Madeira.
B) Cabixi.
C) Pimenta Bueno.
D) Roosevelt.
E) Córrego da República.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Questão 24

Margaret Thatcher, entre a adoração e o ódio.

A morte de Margaret Thatcher, em abril de 2013,
despertou uma antiga polêmica em torno da sua
figura. Odiada pelos trabalhadores e adorada pelos
capitalistas, a morte de Thatcher resultou tanto em
homenagens na porta de sua casa como em
comemorações pelo seu falecimento.

Conhecida como a “Dama de Ferro”, Margaret
Thatcher ocupou um cargo de destaque em um país
europeu. Esse cargo foi o de:

A) Presidente, naAlemanha.
B) Primeira Ministra, na Inglaterra.
C) Chefe do Banco Central, em Portugal.
D) Senadora, na França.
E) Ministra do Trabalho, na Espanha.

(Fonte: <http://vestibular.brasilescola.com/atualidades/
margaret-thatcher-entre-adoracao-odio.htm>Adaptado).
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Questão 25

A ocupação do território brasileiro restrita, no século
XVI, ao litoral e associada à lavoura de produtos
tropicais, estendeu-se ao interior durante os séculos
XVII e XVIII, ligada à exploração de novas atividades
econômicas e aos interesses políticos de Portugal em
definir as fronteiras da colônia.
No vale amazônico, a principal atividade econômica
que atraía os exploradores era:

A) extração das drogas do sertão.
B) produção de cana-de-açúcar.
C) extração do pau-brasil.
D) comércio com as colônias espanholas.
E) produção de café.

06

Questão 26

O ícone       , disponível na Faixa de Opções do
Microsoft Office Word 2007, corresponde a um
recurso de formatação de:

A) arquivo.
B) impressão.
C) fonte.
D) parágrafo.
E) estilo.

.......

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 27

Observe a imagem parcial de uma planilha criada no
Microsoft Office Excel 2007.

A imagem exibida na extremidade direita da célula
“Item” (       ) corresponde a uma função de:

A) filtro.
B) ordenação.
C) revisão de layout.
D) configuração da coluna.
E) configuração da célula.

.......

Questão 28

Suponha que você queira mover um arquivo de uma
pasta para outra, sem manter uma cópia na pasta
original. A função ou a sequência de funções no
Windows Explorer que permite tal operação é:

A) Enviar para.
B) Criar atalho.
C) Recortar e Colar.
D) Copiar e Colar.
E) Abrir.

Questão 29

No Microsoft Office Excel 2007, o ícone
correspondente à função “Salvar” é:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 30

Observe a seguir o resultado parcial de uma pesquisa
realizada no Google para localizar o site da Prefeitura
de Cacoal – RO.

Considerando a formatação padrão adotada em
páginas da Internet, é possível afirmar que o trecho
que corresponde a um Hiperlink para o site da
Prefeitura de Cacoal – RO é:

A) Prefeitura Municipal de Cacoal - A Serviço de
Todos

B) www.cacoal.ro.gov br
C) Administração
D) Autarquia Municipal de Esporte
E) Gabinete

. /



07
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 31

Observe na imagem parcial de uma planilha criada no
Microsoft Office Excel 2007, onde as linhas de 4 a 12
não estão exibidas.

Afunção que permite tal efeito é:

A) Excluir.
B) Ocultar.
C) Recortar.
D) Limpar conteúdo.
E) Congelar.

Questão 35

Aimagem a seguir se refere a:

A) uma lista de documentos criados no Word.
B) uma estrutura de pastas e subpastas do Windows

Explorer.
C) hiperlinks em uma página da Internet.
D) e-mails na Caixa de Entrada.
E) ferramentas do Painel de Controle.

Questão 32

Nas aplicações de correio eletrônico, a configuração
padrão para indicar uma mensagem não lida é:

A) sublinhado.
B) cor de fonte azul.
C) negrito.
D) realce amarelo.
E) letra maiúscula.

Questão 33

No Microsoft Office 2007, a opção de impressão que
permite definir se um documento será impresso na
horizontal ou na vertical é:

A) Margens.
B) Tamanho.
C) Área de Impressão.
D) Orientação.
E) Quebras.

Questão 34

Sobre o uso seguro de contas e senhas, algumas
práticas são recomendadas, EXCETO:

A) Não fornecer suas senhas para outras pessoas.
B) Certificar-se de fechar sua sessão ao acessar

sites que requeiram o uso de senhas.
C) Usar a opção de sair (logout) do site, pois isto evita

que suas informações sejam mantidas no
navegador.

D) Alterar suas senhas com uma certa frequência.
E) Evitar o uso de serviços criptografados,

principalmente quando o acesso a um site
envolver o fornecimento de senha.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 36

A administração de materiais envolve, entre outras
atividades, o suprimento de materiais e
medicamentos, movimentação e controle de
produtos, além da aquisição e padronização de itens.
Nesse sentido, o subsistema de administração de
materiais e distribuição física envolve etapas de:

A) compras, planejamento e atendimento ao cliente.
B) recebimento, transporte e embalagem.
C) planejamento, processamento de pedidos e

expedição.
D) compras, recebimento e planejamento.
E) compras, armazenagem e atendimento ao cliente.
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Questão 37

O cálculo dos níveis de estoque de um
estabelecimento de saúde toma por base variáveis
tais como o consumo médio mensal, o estoque
médio, o intervalo de suprimento, o estoque mínimo,
entre outros. Sobre esse tema, pode-se afirmar que:

A) a determinação do consumo médio mensal tem
base na quantidade referente à média aritmética
das retiradas mensais do estoque, com valores
relativos, no mínimo, aos últimos seis meses.

B) o estoque médio refere-se ao nível médio de
operações de compra e consumo médio mensal,
permitindo a determinação do giro de estoque.

C) o estoque mínimo é determinado pela
identificação do consumo médio anual em função
de um fator de segurança arbitrário de 90% para
garantia ininterrupta de suprimento.

D) a rotatividade do estoque estabelece a relação
entre as quantidades compradas, o tempo de
entrega dos fornecedores e o consumo médio
mensal, diminuindo o risco de falta de
suprimentos.

E) o estoque máximo, com base na rotatividade
padrão e na rotatividade real de suprimentos,
refere-se à soma do estoque médio, do saldo
disponível e do lote de compra a ser entregue em
novo ponto de pedido.

Para o controle de toda a movimentação de estoque,
deve-se efetuar contagens físicas de itens, a fim de
que seja feito o planejamento e a preparação de um
inventário físico. É INCORRETO afirmar que faz parte
do inventário:

A) folha de convocação e serviços.
B) fornecimento de meios de registro de qualidade e

quantidade.
C) nova análise de arrumação física.
D) manutenção da análise dos registros.
E) data de cor te para documentação e

movimentação de materiais.

Questão 39

Questão 38

No controle de estoque, o ponto de pedido refere-se
ao ponto em que é verificado se o saldo disponível
está abaixo ou igual a certa quantidade,
determinando-se a necessidade de um novo
suprimento. Um determinado medicamento, cujo
consumo médio mensal e estoque mínimo são,
ambos, igual a 20 caixas, e o tempo de reposição
igual a 2 meses, possui como ponto de pedido um
total de caixas igual a:

A) 10
B) 20
C) 40
D) 60
E) 80

Os critérios e condições mínimas para o cumprimento
das Boas Práticas Farmacêuticas para o controle
sanitário do funcionamento, da dispensação e da
comercialização de produtos e da prestação de
serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias
estão apresentados em legislação específica. Sobre
esse tema, analise as alternativas a seguir e assinale
aquela que julgar INCORRETA quanto à
documentação obrigatória para o funcionamento
desses estabelecimentos.

A) Autorização de Funcionamento de Empresa
(AFE) expedida pelaAnvisa.

B) Licença expedida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).

C) Alvará Sanitário expedido pelo órgão Estadual ou
Municipal de Vigilância Sanitária.

D) Certidão de Regularidade Técnica, emitida pelo
Conselho Regional de Farmácia da respectiva
jurisdição.

E) Manual de Boas Práticas Farmacêuticas,
con fo rme a leg is lação v igen te e as
especificidades de cada estabelecimento.

Questão 40
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Questão 41

Os estabelecimentos de saúde devem ser
localizados, projetados, dimensionados, construídos
ou adaptados com infraestrutura compatível com as
atividades a serem desenvolvidas. Sobre esse tema,
analise as informações apresentadas a seguir e
assinale a alternativa correta.

A) As farmácias devem possuir, no mínimo,
ambientes para as atividades de armazenamento
de produtos e dispensação de medicamentos.

B) Os cuidados devem ser prioritários às áreas
internas, que devem permanecer em boas
condições físicas e estruturais, de modo a permitir
a higiene e a não oferecer riscos aos funcionários.

C) As instalações devem possuir superfícies internas
(piso, paredes e teto) lisas e impermeáveis, em
perfeitas condições, sensíveis aos agentes
sanitizantes e facilmente laváveis.

D) Os materiais de limpeza e germicidas em estoque
devem estar regularizados junto ao órgão
Estadual de Vigilância Sanitária e serem
armazenados em área ou local especificamente
designado e identificado.

E) O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos
deve ser diverso daquele destinado à
dispensação e à circulação de pessoas em geral,
devendo o estabelecimento dispor de espaço
específico para esse fim.

Questão 42

Sobre as condições corretas de armazenamento e
conservação de medicamentos, analise as
informações apresentadas a seguir e assinale a
alternativa INCORRETA.

A) A inutilização e o descarte de produtos violados e
vencidos devem obedecer às exigências de
legislação específica para Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde, assim como às
Normas Federais complementares.

B) Todos os produtos devem ser armazenados de
forma ordenada, seguindo as especificações do
fabricante e sob condições que garantam a
manutenção de sua identidade, integridade,
qualidade, segurança, eficácia e rastreabilidade.

C) O ambiente destinado ao armazenamento deve
ter capacidade suficiente para assegurar o
armazenamento ordenado das diversas
categorias de produtos.

D) O ambiente deve ser mantido limpo, protegido da
ação direta da luz solar, umidade e calor, de modo
a preservar a identidade e integridade química,
física e microbiológica, garantindo a qualidade e
segurança dos medicamentos.

E) P a r a a q u e l e s p r o d u t o s q u e e x i g e m
armazenamento em temperatura abaixo da
temperatura ambiente, devem ser obedecidas as
especificações declaradas na respectiva
embalagem, devendo a temperatura do local ser
medida e registrada diariamente.

Questão 43

Os métodos e tipos de higienização de
estabelecimentos de saúde são alcançados
mediante procedimentos de descontaminação,
desinfecção e/ou limpeza. Sobre esse tema, analise
as afirmativas a seguir e assinale aquela que
classifica o procedimento de higienização terminal.

A) Tem a finalidade de eliminar total ou parcialmente
a carga microbiana de superfícies, tornando-as
aptas para o manuseio seguro.

B) É o processo de desinfecção e/ou limpeza,
realizado após a desocupação do ambiente.

C) Tem a finalidade de destruir os microrganismos na
forma vegetativa, existentes em superficies
inertes, mediante aplicação de agentes químicos.

D) Tem a finalidade de remover a sujidade por meio
de um processo mecânico, diminuindo, assim, a
população microbiana no ambiente do
estabelecimento de saúde.

E) É o processo de desinfecção e/ou limpeza,
quando o ambiente a ser higienizado se encontra
ocupado.
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Questão 44

As embalagens de medicamentos devem cumprir
quatro especificações básicas, a saber: proteção,
comunicação, acondicionamento e utilidade. Entre as
embalagens primárias listadas a seguir, aquela que é
composta de material flexível, contendo duas
camadas seladas do mesmo material e que separam
e protegem cada dose do medicamento é:

A) blister.
B) bisnaga.
C) strip.
D) frasco ampola.
E) ampola.

Questão 45

As especificações das embalagens são diferentes
para as embalagens primária, secundária e terciária;
para os recipientes para medicamentos parenterais,
não parenterais, pressurizados e de grande volume;
assim como para os de vidro, plástico e metal. A
utilização do vidro para acondicionar produtos
farmacêuticos é classificada em quatro categorias,
dependendo de sua constituição química e sua
capacidade de resistir à deterioração. Entre os
diferentes tipos de vidro, aquele que se destina a
produtos de uso parenteral é o:

A) silicato de boro.
B) sódico-cálcico tratado.
C) sódico-cálcico.
D) silicato de cálcio.
E) sódico de boro.

Questão 46

A legislação sanitária vigente estabelece os critérios
mínimos a serem seguidos pelos estabelecimentos
de saúde, para o gerenciamento de tecnologias em
saúde utilizadas na prestação de serviços de saúde,
de modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade,
eficácia, efetividade e segurança e, no que couber,
desempenho, desde a entrada no estabelecimento
de saúde até seu destino final, incluindo o
planejamento dos recursos físicos, materiais e
humanos, bem como, da capacitação dos
profissionais envolvidos no processo destes. Sobre
esse tema, analise as afirmativas a seguir e assinale
a INCORRETA.

A) O estabelecimento de saúde deve fornecer e
assegurar que todo profissional faça uso de
equipamento de proteção individual e coletiva,
compatíveis com as atividades por ele
desenvolvidas.

B) O estabelecimento de saúde deve possuir uma
sistemática de monitorização e gerenciamento de
risco das tecnologias em saúde, visando à
redução e minimização da ocorrência dos eventos
adversos.

C) A documentação referente ao gerenciamento das
tecnologias em saúde deve ser arquivada, em
conformidade com o estabelecido em legislação
específica vigente ou, na ausência desta, por um
prazo mínimo de 10 (dez) anos, para efeitos de
ações de vigilância sanitária.

D) O estabelecimento de saúde deve notificar ao
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os
eventos adversos e queixas técnicas, envolvendo
as tecnologias em saúde, conforme disposto em
normas e guias específicos.

E) O estabelecimento de saúde deve garantir que
nas áreas destinadas ao recebimento,
armazenagem, preparo e distribuição de
medicamentos e insumos farmacêuticos,
produtos para saúde, inclusive equipamentos de
saúde, produtos de higiene, cosméticos e
saneantes, não seja permitida a guarda e
consumo de alimentos e bebidas, bem como
demais objetos alheios ao setor.
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Questão 47

A Notificação de Receita (NR) é o documento que,
acompanhado da receita, autoriza a dispensação de
medicamentos das listas A1, A2, A3, B1, B2, C2 e C3.
As listas A1, B1 e B2 referem-se, respectivamente, a
substâncias:

A) psicotrópicas, anorexígenas e psicoativas.
B) psicoativas, psicotrópicas e anorexígenas.
C) anorexígenas, entorpecentes e psicotrópicas.
D) entorpecentes, psicotrópicas e anorexígenas.
E) entorpecentes, psicotrópicas e psicoativas.

Questão 48

Quanto às receitas de controle especial, tipo C, de cor
branca, os medicamentos relacionados na lista C4
referem-se a:

A) substâncias retinoicas de uso externo.
B) substâncias anabolizantes.
C) substâncias precursoras de entorpecentes e

psicotrópicos.
D) outras substâncias sujeitas a controle especial.
E) substâncias antirretrovirais.

Questão 49

São considerados Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) para membros superiores:

A) luva, creme protetor e manga.
B) creme protetor, manga e máscara.
C) luva, dedeira e respirador.
D) manga, máscara e dedeira.
E) luva, respirador e manga.

Questão 50

Em relação aos sistemas de distribuição de
medicamentos e à rotina de preparo de doses,
analise as informações apresentadas a seguir e
assinale a alternativa INCORRETA.

A) De posse das segundas vias das prescrições
médicas, o auxiliar de farmácia seleciona os
medicamentos em bancada exclusiva para a
preparação de doses unitárias de cada paciente,
de acordo com os horários de ministração das
doses.

B) Os medicamentos de formas sólidas, que não
forem identificáveis pelo acondicionamento
original, devem ser acondicionados dentro de
padrões estabelecidos, com as devidas
identificações e quantidades.

C) Os medicamentos de formas líquidas devem ser
envasados em frascos adequados, cuja
capacidade varie de 5 a 20 mL, bem tampados e
rotulados.

D) Os medicamentos semissólidos devem ser
reacondicionados em recipientes cuja capacidade
varie entre 5 a 30 g, muito bem tampados e
rotulados.

E) Os injetáveis podem ter seus conteúdos
transferidos para seringas plásticas descartáveis,
prontas para o uso, desde que essa operação seja
realizada em bancada exclusiva e em cabine
isolada da circulação de pessoal.




