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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
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Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 

10 (dez) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte)de Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 01 para as questões de 01 a 06. 

 

Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um cartaz enorme, no 
qual estava escrito: "Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida na Empresa. Você está convidado para o 

velório na quadra de esportes". 

No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo, ficaram curiosos para 

saber quem estava atrapalhando sua vida e bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na quadra de esportes 

era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se 

aproximando do caixão, a excitação aumentava: 

- Quem será que estava atrapalhando o meu progresso? Ainda bem que esse infeliz morreu! 

 Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão, olhavam pelo visor do caixão a fim de 

reconhecer o defunto, engoliam em seco e saíam de cabeça baixa, sem nada falar uns com os outros. Ficavam no mais 

absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma e dirigiam-se para suas salas.  
No visor do caixão, havia um espelho, e cada um via a si mesmo... Só existe uma pessoa capaz de limitar seu 

crescimento: VOCÊ MESMO! Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. Você é a única pessoa 

que pode prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. "SUA VIDA NÃO MUDA 

QUANDO SEU CHEFE MUDA, QUANDO SUA EMPRESA MUDA, QUANDO SEUS PAIS MUDAM, QUANDO 

SEU(SUA) NAMORADO(A) MUDA. SUA VIDA MUDA... QUANDO VOCÊ MUDA! VOCÊ É O ÚNICO 

RESPONSÁVEL POR ELA."  

O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A 

maneira como você encara a vida é que faz toda diferença.  
Autor: Luís Fernando Veríssimo(Adaptado) 

 

01. Depreende-se do texto que  

 

A) a mudança no segmento profissional é resultante de um esforço coletivo. 

B) o sucesso de cada um é fruto do interesse de todas as pessoas envolvidas. 

C) o processo de mudança obedece a hierarquias estabelecidas pela empresa. 

D) quase sempre as mudanças geram dissabores entre os grupos de trabalho. 

E) é preciso haver determinação de cada um para que as transformações aconteçam. 
 

02. Observando-se o terceiro parágrafo, percebe-se nele existirem momentos cercados de sentimentos distintos. Dentre 

esses sentimentos, têm-se: 

 

A) tristeza, curiosidade, excitação. 

B) agitação, euforia, ansiedade.  D) curiosidade, melancolia, alegria. 

C) inquietude, revolta, temor. E) rancor, angústia, medo. 

 

03. Em uma das alternativas abaixo, o verbo exige apenas um complemento e este vem regido de preposição. Assinale-a. 

 

A) “No início, todos se entristeceram com a morte de alguém...” 
B) “Ainda bem que esse infeliz morreu!” 

C) “...que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos.” 

D) “...e dirigiam-se para suas salas.” 

E) “Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão...” 

 

04. Sobre ACENTUAÇÃO, analise os itens abaixo: 

 

I. “Você  está convidado para o velório na quadra de esportes...” 
II. “Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar...” 

III. “...devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos.” 

IV. “Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida...” 

V. “VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR ELA.” 

 

Assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA para o acento dos termos acima sublinhados. 

 

A) No item I, ambos os termos se acentuam obedecendo à mesma regra.  

B) No item II, o acento do termo se justifica por ser paroxítona terminada em hiato. 
C) No item III, o termo não segue a mesma regra de acentuação do termo sublinhado no item II. 

D) No item IV, a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba. 

E) No item V, a tonicidade do termo recai na antepenúltima sílaba. 

 




http://pensador.uol.com.br/autor/luis_fernando_verissimo/
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Textos 02 e 03 para a questão 05. 

 
Disponíveis em: htpp://chargesinteres.com 

 
05. As duas imagens acima se completam. Interpretando-as, tem-se que   

 

A) o mundo transborda de pessoas altruístas. 

B) o homem precisa abrir o coração para amar e servir. 

C) o universo se ressente de soldados que se dediquem ao serviço militar. 

D) a solidariedade é sentimento evidente que povoa o mundo atual. 
E) para amar, mister se faz aprisionar-se de si  mesmo.  

 

06. Observe, neste trecho, os termos sublinhados: “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de 

água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.” (Madre Teresa de Calcutá) 

 Sobre eles, está CORRETO o que se afirma na alternativa 

 

A) Ambos exprimem ideia de contrariedade. 

B) Apenas um deles encerra ideia de temporalidade. 

C) Sem alterar o sentido da oração, o primeiro poderia ser substituído por “portanto”. 

D) O primeiro exprime ideia contrária, ao passo que o segundo encerra circunstância condicional. 

E) O primeiro poderia ser permutado por “à medida que”, e o segundo, por “caso”, e essas permutas não causariam prejuízo 

semântico ao período. 
 

07. Observe os sinais de pontuação existentes no pensamento abaixo: 
 

“Dinheiro é como água do mar: quanto mais você toma, maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama.” 
(Schopenhauer) 

 
Sobre eles, está CORRETO o que se afirma na alternativa  

 

A) Os dois pontos introduzem um esclarecimento do que foi declarado. 

B) A vírgula isola termos explicativos. 

C) As aspas indicam o encerramento da fala de alguém. 

D) Um dos pontos finais sugere continuidade de mensagem. 

E) Os dois pontos finais indicam interrupção da mensagem. 
 

08. Atente ao trecho abaixo: 
 

“A batalha seguinte é garantir qualificação para as profissionais fazerem jus ao aumento nos direitos”, comentou. 
Jornal do Commercio. Mais direitos para as domésticas. Caderno Economia. p.1. 22.11.2012. 

 
Sobre os termos sublinhados, é CORRETO afirmar que  

 

A) se ligam ao verbo “fazer”. 

B) apontam um exemplo de regência verbal. 

C) indicam um exemplo de regência nominal. 

D) gramaticalmente, estaria correta a construção: jus de aumento. 

E) se classificam como complemento verbal regido de preposição. 

 

TEXTO 04 para as questões 09 e 10. 

 

A casa era grande, branca e antiga. Em sua frente, havia um pátio quadrado. À direita havia um laranjal 
onde noite e dia corria uma fonte. À esquerda era o jardim de buxo, úmido e sombrio, com suas camélias e seus bancos 

de azulejo. A meio da fachada que dava para o pátio, havia uma escada de granito coberta de musgo. Em frente dessa 

escada, do outro lado do pátio, ficava o grande portão que dava para a estrada.  

É disso que o mundo precisa 

Gente 

que se preocupa 

com  o próximo 
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A parte de trás da casa era virada ao poente, e das suas janelas debruçadas sobre pomares e campos via-se o 
rio que atravessa a várzea verde e viam-se ao longe os montes azulados cujos cimos em certas tardes ficavam roxos. 

Nas vertentes cavadas em socalco, crescia a vinha. À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata, a mata 

carregada de murmúrios e perfumes e que os Outonos tornavam doirada. 
Andresen, Sophia de Mello Breyner. O Jantar do Bispo.Adaptado. Disponível em : http://pt.scribd.com/doc 

 
09. Após a sua leitura, percebe-se que se trata de um texto 

 

A) Narrativo. B) Descritivo. C) Argumentativo. D) Injuntivo. E) Narrativo. 
 

10. Sobre Concordância, observe os itens abaixo: 
 

I. “havia uma escada de granito coberta de musgo...” – se os termos sublinhados fossem substituídos por “degraus”, 

estaria correta a construção : haviam degraus de granito cobertos de musgos. 

II. “...via-se o rio que atravessa a várzea verde ...” – se o termo “rio” fosse permutado por “águas”, estaria correto o 
trecho : viam-se águas que atravessava a várzea verde. 

III. “Nas vertentes cavadas em socalco, crescia a vinha.” – o verbo deste trecho concorda com o seu sujeito, “a vinha”. 

IV. “À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata...” se ao termo “mata” fossem acrescidos “os manguezais”, 

estaria correto o segmento : À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata e os manguezais. 
 
Está CORRETO o que se afirma em  
 

A) I e III. B) II, III e IV. C) III e IV. D) I e IV. E) II e IV. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Umas pombas vinham voando e pousaram num terreno onde havia um urubu que falou: Bom dia, minhas cem 

pombas. Nesse momento, uma delas retruca, não somos cem, se fôssemos o dobro do que somos, mais metade do que 

somos, mais cinco, então seríamos cem. Desse modo, o número de pombas é 
 
A) 30 

B) 32  D) 36 

C) 34 E) 38 

 

12. Conhecida a proposição, Alguns concursos públicos são muitos competitivos, tida como falsa, analise as proposições I, 

II e III (abaixo), oriundas dessa primeira. Assinale V para as Verdadeiras e F para as Falsas.  
 

(   )  Alguns concursos públicos não são competitivos. 

(   )  Todos os concursos públicos são muito competitivos. 

(   )  Nenhum concurso público é muito competitivo.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V,V,V B) V,F,V C) V,F,F D) F,F,V E) F,F,F 

 

13. Considere o argumento abaixo: 
 

Todo cristão crê num único Deus. 

Algum cristão é espírita. 
 
Com relação às premissas dadas, a conclusão que gera uma inferência válida é 

 

A) todo que crê num único Deus é espírita. 

B) algum espírita não crê num único Deus.  D) algum espírita crê num único Deus. 

C) nenhum que crê num único Deus é espírita. E) nenhum espírita crê num único Deus.  

 

14. Dos três itens apresentados abaixo, pode-se afirmar que o julgamento destes em V Verdadeiros ou F Falsos desse 

conjunto de itens é respectivamente: 
 

1º)  8 = 9  7 = 6. 
2º)  5 ≤ 6. 

3º)  8 = 9  7 = 6. 

 

A) F,F,F B) F,V,V.  C) F,F,V. D) V,V,F. E) V,V,V.  
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15. Dada às expressões lógicas: 
 

1ª)  p ˅ ~ (p  q). 

2ª)  (~ p ˅ ~ q)  (p  q). 

3ª)  (p  r) → (~ q ˅ r). 

4ª) ~ [(p  q)  (p ˅ q)].  
 
São tautológicas as expressões 

 

A) 1ª e 3ª  B) 1ª e 2ª  C) 3ª e 4ª  D) 2ª e 4ª  E) 2ª e 3ª  

 

16. A soma S = a0 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 da sucessão cuja lei de formação é an com n  , é                                                       

an = 1 – 2n se 0 < n ≤ 3 e, an = n
2
 – 1, se n > 3 é igual a (observação: o conjunto dos naturais aqui considerado tem o 

elemento zero pertencente a esse conjunto) 

 

A) 43 B) 42 C) 31 D) 30  E) 27.   

 

17. Dados os conjuntos A = {0, 1, 2, 3, 4}, B = {0, 2, 5, 6} e C = {1, 3, 5, 7}, é CORRETO afirmar que o conjunto formado 

de   [(C – B)  (B – A)]  (A – C) é igual a 

 

A)   B) A C) B D) C E) {0}  
 

18. O resultado do MMC (2, 3, 5), dividido pelo MDC (30, 15), é um número 

 

A) ímpar. B) múltiplo de 3. C) primo. D) menor que 1. E) negativo. 

 

19. A caixa X tem 8 objetos, sendo que 3 são defeituosas. A caixa Y tem 5 objetos, sendo que 3 deles são defeituosos. Um 

objeto é retirado aleatoriamente de cada caixa. Se um deles é defeituoso, e o outro não, então a probabilidade de o 

defeituoso ter vindo da caixa X é igual a 

 

A) 5/19 

B) 7/19  D) 19/40 

C) 9/19  E) 9/40 
 

20. A probabilidade de ocorrerem duas caras em quatro arremessos de uma moeda não viciada é de 

 

A) 40,0% 

B) 38,5%  D) 37,5% 

C) 38,0% E) 37,0% 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Qual a temperatura recomendada para armazenar os medicamentos termolábeis? 
 

A) Temperatura ambiente. 

B) Entre 15°C e 25°C.  D) Entre 2°C e 8°C. 

C) Abaixo de 0°C. E) Entre 10°C e 20°C. 

 

22. Qual peso será utilizado para atender a prescrição de 0,5g de permanganato de potássio? 

 

A) 500mg. B) 50µg. C) 50mg. D) 5mg. E) 500µg. 

 

23. O Consumo Médio Mensal (CMM) de um ano é calculado, dividindo-se o consumo do período por 

 

A) 6 B) 3 C) 12 D) 10 E) 18 
 

24. O termohigrômetro é utilizado para indicar a 

 

A) temperatura e intensidade de luz. 

B) temperatura.  D) umidade. 

C) temperatura e umidade. E) intensidade de luz e umidade. 
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25. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que NÃO pode ser dispensado para administração por sonda 

enteral. 

 

A) Suspensão.  

B) Xarope.  D) Emulsão. 

C) Pó solúvel para reconstituição. E) Comprimido com proteção gastro resistente. 

 

26. Assinale a alternativa que NÃO apresenta as técnicas de armazenamento. 

 

A) Os produtos armazenados de grande volume deverão ser dispostos sobre estrado e não diretamente no piso. 
B) O empilhamento dos produtos deverá seguir a orientação contida em suas embalagens, respeitando a quantidade máxima 

indicada. 

C) Os produtos devem ser estocados, mantendo-se uma certa distância entre estes, para evitar trocas e facilitar a limpeza. 

D) Cada produto deverá conter, em sua embalagem maior, uma etiqueta de identificação, com a discriminação do produto, a 

data de fabricação, a validade e a data de chegada ao estoque. 

E) Os produtos deverão ser estocados junto à parede para aumentar a área de estoque, diminuindo o número de corredores. 

 

27. Considerando os cuidados no armazenamento de produtos, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os materiais pesados e/ou volumosos devem ser estocados nas partes superiores das estantes. 

B) Os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo e protegidos contra a ação dos perigos mecânicos e das 
ameaças climáticas bem como de animais daninhos. 

C) Os produtos que chegam primeiro são os primeiros a saírem, independentemente do prazo de validade. 

D) Os materiais recebidos devem ser retirados das embalagens para facilitarem a visualização. 

E) Os materiais de maior rotatividade devem ser estocados mais afastados, e os de menos rotatividade, mais próximos da área 

de expedição. 

 

28. A função da cabine de fluxo laminar para manipulação de quimioterápicos antineoplásicos é 

 

A) proteger exclusivamente o manipulador. 

B) esterilizar o ar da área de trabalho da cabine. 

C) esterilizar os produtos manipulados. 
D) criar um ambiente ultralimpo para evitar a aderência de contaminantes na superfície do produto estéril. 

E) permitir que se possam utilizar produtos não estéreis na manipulação de quimioterápicos antineoplásicos. 

 

29. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado para desempenhar as atividades na cabine de fluxo 

laminar.  
 
A) A assepsia dos medicamentos é realizada com álcool a 96%. 

B) Não é necessário vestimenta diferenciada para o trabalho na área de preparo dos medicamentos quimioterápicos 

antineoplásicos. 

C) As luvas utilizadas na manipulação dos medicamentos quimioterápicos antineoplásicos são dois pares de luvas de 

procedimento. 

D) Não é recomendada a utilização de clorexidina para a assepsia da área de trabalho da cabine de fluxo laminar para 

manipulação de quimioterápicos antineoplásicos. 

E) A cabine de fluxo laminar para a manipulação de quimioterápicos antineoplásicos deverá ser ligada com um mínimo de 30 

minutos antes do início da manipulação. 
 

30. Assinale a alternativa que apresenta a dispensação adequada para atender a prescrição para 24 horas, de 

gentamicina 40mg, administrada de doze em doze horas, mas a farmácia só dispõe de gentamicina ampola de 80mg. 
 
A) Dispensa duas ampolas de gentamicina de 80mg. 

B) Não dispensa, porque está em falta a gentamicina de 40mg. 

C) Dispensa uma ampola de gentamicina de 80mg. 

D) Dispensa quatro ampolas de gentamicina de 80mg. 

E) Dispensa três ampolas de gentamicina de 80mg. 

 

31. Sabendo-se que a apresentação da amoxicilina suspensão após reconstituída é de 100ml, e cada ml tem 40mg de 

amoxicilina, pergunta-se: Quantos frascos serão necessários para atender uma prescrição de 400mg de 12 em 12 

horas, por 10 dias para o paciente ambulatorial? 

 
A) Um frasco. B) Dois frascos. C) Três frascos. D) Quatro frascos.  E) Cinco frascos. 
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32. Em uma prescrição para 24 horas, é solicitado o fornecimento de nifedipina 10mg com posologia de três vezes ao 

dia. Na farmácia, só se dispõe da apresentação de 10mg de liberação prolongada. Assinale a alternativa que 

apresenta o procedimento CORRETO. 

 

A) Fornece três comprimidos de nifedipina 10mg de liberação prolongada. 

B) Fornece um comprimido de nifedipina 10mg de liberação prolongada. 

C) Fornece os comprimidos de nifedrino 10mg de liberação prolongada. 

D) Não fornece e comunica ao farmacêutico. 

E) Não fornece e informa à enfermeira que o produto está em falta. 

 

33. Considerando que um ml de dipirona corresponde a vinte gotas (500mg), calcule quantos mg foram prescritos na 

receita cuja posologia é de trinta gotas de dipirona, se febre. 

 

A) 750mg. B) 1000mg. C) 500mg. D) 350mg. E) 850mg. 

 

34. Assinale a alternativa cuja afirmativa corresponde ao período de quarentena para medicamentos. 
 
A) Período de tempo durante o qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso. 

B) Período de quarenta dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao término, os 

medicamentos são liberados para uso.  

C) Período de até quarenta dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao término, os 

medicamentos são liberados para uso.  

D) Período de quarenta a oitenta dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao 

término, os medicamentos são liberados para uso.  
E) Período de 400 dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao término, os 

medicamentos são liberados para uso.  

 

35. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma alteração visível dos comprimidos. 

 

A) Quantidade excessiva de pó. 

B) Rachadura na superfície.  D) Aderência entre comprimidos. 

C) Separação de fases. E) Descoloração. 

 

36. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às alterações visíveis em uma suspensão. 

 
A) Precipitações. 

B) Mudança de coloração.  D) Grumos. 

C) Formação de partículas. E) Aspecto homogêneo. 

 

37. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à descrição correta do modelo de dispensação. 

 

A) Dispensação por reposição – é aquela em que se verifica o que foi consumido e se abastece para completar a cota definida. 

B) Dispensação por cota – é aquela em que se atende à solicitação de um determinado quantitativo conforme cota previamente 

estabelecida. 

C) Dispensação por dose unitária – é aquela em que se atende as doses (de medicamento) por um período de 24 horas, 

colocando todos juntos em um saco lacrado. 

D) Dispensação coletiva – é aquela em que se atende à solicitação da enfermagem correspondente a vários pacientes em um 
único pedido. 

E) Dispensação mista – é aquela em que se utilizam dois ou mais métodos de dispensação ao mesmo tempo. 

 

38. Na farmácia ambulatorial, um paciente apresenta uma receita na qual está prescrito isossorbida de 10mg de doze 

em doze horas. Na farmácia, está em falta essa apresentação. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento 

adequado para atender o paciente. 

 

A) Dispensa dois comprimidos de 5mg sublingual para substituir um de 10mg prescrito. 

B) Dispensa um comprimido de 20mg para o paciente dividir em casa e tomar meio em cada horário. 

C) Parte os comprimidos de 20mg e entrega ao paciente os comprimidos já partidos ao meio, orientando que tome meio 

comprimido em cada horário prescrito. 
D) Não dispensa nenhuma outra apresentação. 

E) Dispensa os comprimidos sublinguais de 5mg embalados dois a dois, para o paciente não errar a dose que vai tomar. 
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39. Em uma prescrição de carbonato de cálcio 1g, trinta cápsulas, foram manipuladas sessenta cápsulas de 500mg. 

Assinale a alternativa que apresenta a ação CORRETA para entregar o medicamento prescrito. 

 

A) Entregar ao paciente o produto manipulado e informar que tem o dobro das cápsulas no frasco dispensado. 

B) Chamar o farmacêutico para atender o paciente. 

C) Entregar ao paciente o produto manipulado porque já consta, no rótulo, a mudança na apresentação. 

D) Entregar ao paciente o produto manipulado porque, além de constar no rótulo a mudança na apresentação, existe uma 

etiqueta de alerta para tomar duas cápsulas. 

E) Embalar em dois potes para o paciente perceber a diferença e fazer todas as modificações e alertas necessários no rótulo. 

 

40. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao preparo seguro de quimioterápicos antineoplásicos. 

 

A) É proibido alimentar-se, beber e aplicar cosméticos durante a preparação dos agentes quimioterápicos. 

B) A técnica de preparo deve ser rigorosamente asséptica. 

C) As luvas devem ser trocadas sempre que houver contaminação com quimioterápico. 

D) Gorro, máscara impermeável (carvão ativado) e óculos de proteção devem ser usados, sempre que em atividade. 

E) A superfície de trabalho deve ser coberta com material impermeável para diminuir o risco de contaminação. 

 







