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FARMACÊUTICO ESPECIALISTA EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA 
 

 

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 e 

30 (trinta) de Conhecimentos Específicos da Função de opção do candidato. 

  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 05 
 

Só se adquire perfeita saúde se vivendo na obediência às leis da Natureza. A verdadeira felicidade é impossível sem 

verdadeira saúde, e a verdadeira saúde é impossível sem rigoroso controle da gula. Todos os demais sentidos estarão 

automaticamente sujeitos a controle quando a gula estiver sob controle. Aquele que domina os próprios sentidos 

conquistou o mundo inteiro e tornou-se parte harmoniosa da natureza. 
Gandhi 

 

01. Sobre o emprego da crase, observe os fragmentos abaixo: 
 

I.  "vivendo na obediência às leis da Natureza." 

II.  "automaticamente sujeitos a controle" 
 

Está CORRETO o que se afirma na alternativa 
 
A) No fragmento I, a crase indica a presença apenas do artigo "as". 

B) No fragmento II, se o termo "controle" fosse substituído por "fiscalizações", estaria correto o trecho: automaticamente 

sujeitos à fiscalizações. 

C) No fragmento I, existe a presença da preposição "a" e do artigo "as". 

D) No fragmento II, a crase é facultativa. 

E) Se no fragmento I, o termo "leis" estivesse no singular, a crase não seria obrigatória.  

 

02. No tocante à Sintaxe de Colocação, analise os itens abaixo: 
 

I. "Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza." 

II.  "e tornou-se parte harmoniosa da natureza." 
 
Está CORRETO o que se afirma na alternativa  
 
A) No item I, o pronome também poderia estar enclítico ao verbo. 

B) No item II, a ênclise é obrigatória.  D) No item I, a próclise é obrigatória. 

C) Tanto no item I como no item II a ênclise é obrigatória. E) No item II, a próclise é obrigatória. 

 

03. Em todas as alternativas, os termos sublinhados se classificam como Pronome, EXCETO em uma. Assinale-a. 
 
A) "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou." 

B) "Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle..." 

C) "Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza”. 

D) "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou." 

E) "quando a gula estiver sob controle.” 

 

04. Observe os fragmentos abaixo: 
 

I. "Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle quando a gula estiver sob controle." 

II. "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro e tornou-se parte harmoniosa da natureza.” 
 
Sobre os termos neles sublinhados, está CORRETO o que se afirma na alternativa 
 
A) No fragmento I, exprime circunstância modal. 

B) No fragmento II,  liga orações exprimindo ideia contrária ao que foi declarado anteriormente. 

C) No fragmento I,  exprime circunstância temporal e no II, ideia de adição. 

D) No fragmento II, poderia ser permutado por "porém" sem causar prejuízo de significado. 

E) No fragmento I, poderia ser substituído por "uma vez que", sem mudar o sentido original. 

 

05. Em uma das alternativas abaixo, há ERRO quanto à justificativa para o acento do termo sublinhado. Assinale-a. 

 

A) ”Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza" - acentua-se por ser proparoxítono. 

B) ”A verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde” - a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba. 

C) ”Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro" - o termo se acentua por ser paroxítono terminado 

em ditongo. 

D) "Só se adquire perfeita saúde" - o termo é acentuado por ser monossílabo tônico. 

E) "vivendo na obediência às leis da Natureza." - acentua-se o termo por ser paroxítono terminado em ditongo. 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/gandhi/
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TEXTO 02 para as questões 06 e 07 

 

Gostar de si mesmo, sem egoísmo. Apreciar as pessoas em volta. Cuidar da saúde mental e física. Gostar dos seus 

horários. Não ficar melancólico, mas guardar na lembrança as melhores coisas da vida. E não abrir mão de ser feliz. A 

busca da felicidade já justifica a existência. 
Dorival Caymi 

 

06. Sobre a Pontuação do texto 02, é CORRETO o que se afirma na alternativa 

 

A) A vírgula após "melancólico" poderia ser substituída por ponto e vírgula. 

B) O ponto após o termo "vida" poderia ser retirado e o conectivo "E" grafado em minúsculo dando continuidade à oração. 

C) Após o termo "física", poderia haver uma interrogação. 

D) Poderia ser retirado o ponto após o termo "volta". 

E) Estaria também correto, se houvesse uma vírgula após o termo "lembranças". 

 

07. Observe os verbos sublinhados abaixo: 

 

I. “Gostar de si mesmo, sem egoísmo" 

II. "Cuidar da saúde mental e física" 

III. "Gostar dos seus horários" 

IV. "A busca da felicidade já justifica a existência" 

V. "E não abrir mão de ser feliz" 

 

Assinale a alternativa cujos verbos exigem complemento regido de preposição. 

 

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

 

08. Analise o trecho abaixo : 

 

"Esquece todos os poemas que fizeste. Que cada poema seja o número um." 

Mario Quintana 

 

Para Quintana,  

 

A) é preciso sempre buscar inspiração nos acontecimentos passados. 

B) inspirar-se no velho é algo que denota sabedoria humana. 

C) a criatividade é algo fundamental para se fazer poesia. 

D) nada é mais prazeroso ao poeta do que a cópia de textos já existentes. 

E) é irrelevante ser inédito no âmbito poético. 

 

09. Analise o texto abaixo: 

 

"Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas horas e 

dizer sempre a verdade quando for preciso. E com confiança no que diz." 
Carlos Drummond de Andrade  

 

Para Drummond,  

 

A) inexiste diferença entre ser colega e ser amigo. 

B) colega é aquele que é fiel e fala sempre a verdade.   

C) amigo procura sempre agradar o outro.  

D) colega e amigo buscam sempre a inverdades no diálogo. 

E) ser amigo é declarar a verdade com segurança. 
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Texto 03 para a questão 10 

 
www.facebook.com.br 

 

Após a leitura do texto, tem-se como mensagem que 
 

A) o líder precisa apontar caminhos e metas. 

B) forçar os subalternos à ação, mesmo que à força.  D) ser líder é algo que exige silêncio e paciência. 

C) o verdadeiro líder orienta como se deve proceder.  E) liderança é sinônimo de monopólio e poder. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

11. O enunciado da OMS, 1994, “É um processo contínuo, multidisciplinar e participativo, que deve se desenvolver 

baseado na eficácia, segurança, qualidade e custo, a fim de assegurar o uso racional dos medicamentos”, corresponde 

ao processo de 

 

A) uso racional de medicamentos. 

B) seleção de medicamentos.  D) farmacovigilância. 

C) unitarização na farmácia hospitalar. E) farmacoeconomia. 

 

12. O enunciado consiste no suprimento de medicamentos e produtos para a saúde às unidades assistenciais do hospital 

ou serviços de saúde em quantidade, qualidade e tempo oportuno corresponde aos(ao) 

 

A) processos de seleção de medicamentos. 

B) processos de fracionamento.  D) sistemas de distribuição. 

C) processo de aquisição.  E) sistemas de controle de estoque. 

 

13. As etapas de segregação, acondicionamento, identificação, coleta, transporte, armazenamento, tratamento e 

disposição final fazem parte do 

 

A) processo de logística farmacêutica. 

B) processo de fabricação de medicamentos. 

C) plano para implantação das boas práticas de manipulação e fracionamento. 

D) plano de gestão da qualidade. 

E) plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 

14. Respeitar a vida humana jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem 

em risco sua integridade física ou psíquica consta da 

 

A) Port. ANVISA Nº 344/98. 

B) RDC ANVISA Nº306/04. D) Portaria GM/MS Nº 2981/09. 

C) Resolução CFF Nº 417/04. E) Resolução CFF Nº492/08. 
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15. Assinale a alternativa cujo item NÃO consta da Portaria GM/MS Nº 3916/98 como parte integrante da “promoção 

do uso racional de medicamentos”. 

 

A) Campanhas educativas 

B) Registro e uso de medicamentos genéricos D) Farmacoepidemiologia e farmacovigilância 

C) Formulário terapêutico nacional E) Recursos financeiros 

 

16. Para atender uma prescrição da pediatria de 800.000UI de benzilpenicilina potássica, sabendo-se que o FA contém 

1.000.000UI e será reconstituído com 10ml de água para injeção, e, em seguida, será diluído para se obter uma 

concentração de 50.000UI por ml, pergunta-se: Quantos ml deverá conter a seringa para atender à prescrição? 

 

A) 16ml B) 4ml C) 10ml D) 8ml E) 12ml 

 

17. Sobre os itens indispensáveis na organização de uma central de abastecimento farmacêutico, analise os itens abaixo: 
 

I. Garantia dos requisitos mínimos de segurança individual e coletiva 

II. Pronto acesso aos principais medicamentos 

III. Flexibilidade do arranjo físico 

IV. Minimização das perdas por deteriorização ou desvio dos produtos 

V. Utilização adequada do espaço 
 

Estão CORRETOS 

 

A) I, II e IV, apenas. 

B) I e III, apenas.  D) I, II, III, IV e V. 

C) III, IV e V, apenas. E) I e II, apenas. 

 

18. Os produtos interditados, devolvidos ou recolhidos devem ser identificados e separados dos estoques utilizáveis, 

para evitar a redistribuição, até que seja adotada decisão quando a seu destino.  

 Assinale a alternativa que corresponde a essa afirmação. 
 
A) Área de quarentena 

B) Área de trabalho  D) Área de produção 

C) Área de segregação E) Área de estoque 

 

19. Sobre as medidas de segurança que se devem implementar na central de abastecimento farmacêutico, analise as 

afirmativas abaixo: 
 

I. Somente devem ser habilitados a ingressar na guarda de medicamentos os funcionários do setor. 

II. As instalações e os equipamentos elétricos devem possuir manutenção periódica, de preferência preventiva. 

III. Os funcionários mantenedores de refrigeração, iluminação ou hidráulica têm acesso livre. 

IV. As pessoas estranhas ao serviço devem ter permissão para permanecer somente na recepção. 

V. Deve ser terminantemente proibido o acesso de qualquer funcionário ao estoque de medicamento fora da jornada 

de trabalho. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II, III, IV e V. 

B) II, III e V.  D) I, II, III e IV. 

C) I, II, III e V. E) I, II, IV e V. 

 

20. Sobre o tempo para guarda das prescrições após dispensação. conforme o medicamento e/ou grupo, de acordo com 

a Port. 344/98, analise os itens abaixo: 
 

I. Ansiolíticos = 2 anos 

II. Talidomida = 10 anos 

III. Antiretrovirais = 2 anos 

IV. Entorpecentes = 5 anos 

V. Sibutramina = 2 anos 
 

Estão CORRETOS 

 

A) I, II, IV e V, apenas. 

B) I, II e III, apenas.  D) I, II, III e V, apenas. 

C) I, II, III, IV e V. E) II e IV, apenas. 
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21. Sobre o que corresponde às atribuições do farmacêutico em relação ao controle das infecções hospitalares, analise os 

itens abaixo: 
 

I. Participar da revisão da padronização de antimicrobianos. 

II. Elaborar rotinas para dispensação de antieméticos. 

III. Fornecer informações para subsidiar a política de uso racional de antimicrobianos. 

IV. Fornecer informações a respeito de intoxicações por uso de digitálicos. 

V. Participar da padronização dos germicidas e saneantes. 
 

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

 

22. Assinale a alternativa que representa um instrumento legal que cita atividades farmacêuticas que podem ser 

desenvolvidas em uma unidade hospitalar. 
 
A) Port. GM/MS Nº 4281/10 

B) Res. CFF Nº 417/04  D) RDC ANVISA Nº 306/04 

C) Port. EM/MS Nº 2981/09 E) Port. GM/MS Nº 3916/98 

 

23. Leia o texto abaixo: 
 

A ___________________ e seus processos auxiliam na clínica para 

- decidir sobre a forma farmacêutica e a via de administração a serem usadas; 

- indicar as dosagens plasmáticas do fármaco; 

- diminuir os riscos de efeitos adversos e de intoxicação. 

 
Assinale a alternativa que contém o termo que preenche a lacuna CORRETAMENTE. 

 

A) Farmacoeconomia  

B) Farmacocinética D) Farmacoepidemiologia 

C) Farmacovigilância  E) Farmacodinâmica 

 

24. Assinale a alternativa que corresponde à forma segura de se aditivar na manipulação do suporte nutricional 

parenteral. 

 

A) Aditivar os eletrólitos e micronutrientes em escala decrescente dos volumes prescritos. 

B) Aditivar primeiro os eletrólitos na sequência dos trivalentes, seguidos dos bivalentes e, ao final, os monovalentes. 

C) Aditivar os eletrólitos e micronutrientes na sequência: os monovalentes, seguidos dos bivalentes, e, ao final, os trivalentes. 

D) Aditivar intercalando os eletrólitos monovalentes entre os bi e os trivalentes. 

E) Aditivar os eletrólitos e micronutrientes em escala crescente dos volumes prescritos. 

 

25. Adotar uma filosofia de prática em que os farmacêuticos trabalhem com o paciente e para o paciente a fim de 

otimizar os resultados da terapêutica  medicamentosa.  

 

Assinale a alternativa que define o significado da citação acima. 

 

A) Prestar assistência farmacêutica. 

B) Praticar a farmacovigilância.  D) Corrigir erro de medicação. 

C) Prestar atenção farmacêutica. E) Praticar a farmacoepidemiologia. 

 

26. Assinale a alternativa que se refere à falha terapêutica. 
 
A) Tolerância 

B) Dessensibilização e taquifilaxia D) Supersensibilização 

C) Resistência farmacológica E) Refratariedade 

 

27. A afirmativa, mesma substância ativa, na mesma quantidade e na mesma forma farmacêutica, corresponde à(a) 

 

A) Biodisponibilidade. 

B) Meia-vida do fármaco. D) Biotransformação. 

C) Equivalente farmacêutico. E) Antídoto. 
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28. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos sete problemas de terapia medicamentosa da atenção 

direcionada. 

 

A) Terapia medicamentosa adequada 

B) Dosagem muito baixa  

C) Reação adversa do medicamento  

D) Medicamento errado (às vezes, chamado de medicamento ineficaz) 

E) Dosagem muito alta 

 

29. Assinale a alternativa correspondente ao antimicrobiano não betalactâmico. 

 

A) Aztreonan B) Amoxicilina C) Meropenen D) Claritromicina E) Ampicilina 

 

30. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao antimicrobiano da família das penicilinas. 

 

A) Vancomicina B) Pioeracilina C) Amoxicilina D) Oxacilina E) Ampilicilina 

 

31. Quais antimicrobianos são da família das quinolonas? 
 

I. Ácido malidíxico 

II. Ciprofloxacino 

III. Ácido pipemídico 

IV. Moxifloxacino 

V. Norfloacino 

 

Estão CORRETOS 

 

A) II, III, IV e V, apenas. 

B) I, II, IV e V, apenas.  D) III, IV e V, apenas. 

C) II, IV e V, apenas. E) I, II, III, IV e V. 

 

32. A forma de se garantir a qualidade dos produtos manipulados se faz por meio da(dos) 
 
A) análise de cada insumo da fórmula. 

B) avaliação da aplicação da técnica correta em todos os procedimentos envolvidos na manipulação.  

C) qualificação dos fornecedores de matéria-prima. 

D) ensaios com o produto acabado. 

E) verificação da estabilidade do produto final. 

 

33. Assinale a alternativa que corresponde a um método de análise da técnica asséptica do manipulador de produtos 

injetáveis. 
 
A) Efetuando o controle microbiótico em amostra retirado do lote manipulado. 

B) Introduzindo um meio de cultura específico no lugar de algum produto empregado na manipulação e verificando se há 

crescimento bacteriano. 

C) Acompanhando e garantindo a limpeza rigorosa nas áreas controladas. 

D) Realizando, em todos os procedimentos na manipulação dos injetáveis, o uso de filtro de membrana. 

E) Certificando periodicamente a área controlada. 

 

34. Assinale a alternativa que corresponde à descrição de sala limpa. 

 

A) É aquela que contém sistema de manutenção da qualidade do ar interior, apresentando os níveis de contaminantes e 

partículas dentro dos limites estabelecidos por norma para a atividade exercida. 

B) É aquela que mantém um sistema de manutenção da limpeza rigorosa e o uso de germicidas. 

C) É aquela que mantém um sistema de manutenção da limpeza rigorosa da área com o emprego de germicidas antes e após o 

uso ambiente. 

D) É aquela que mantém a limpeza rigorosa da área de germicidas e lâmpadas UV. 

E) É aquela em que é feita uma limpeza rigorosa da área diariamente, incluindo os dias em que não há manipulação, 

utilizando-se germicidas no piso, nas paredes e no teto. 
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35. Assinale a alternativa que corresponde aos objetivos primários para um funcionamento do serviço de farmácia. 
 
A) Manter estoques máximos de medicamento, evitando-se desabastecimento. 

B) Implantar um sistema eficiente de dispensação/distribuição de medicamentos. 

C) Padronização de medicamentos, planejamento de estoques, aquisição de medicamentos, armazenamento e dispensação de 

medicamentos. 

D) Implantar um setor de fracionamento de produtos estéreis. 

E) Organizar um centro de informações de medicamentos 

 

36. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à atribuição do farmacêutico na comissão de controle de infecção 

hospitalar. 
 
A) Participar da investigação de casos suspeitos de contaminação por soluções parenterais e outros. 

B) Elaborar relatórios periódicos sobre o consumo, o custo e a frequência do uso de antimicrobianos. 

C) Elaborar os protocolos de tratamentos com antimicrobianos. 

D) Elaborar rotinas para a dispensação de antimicrobianos. 

E) Participar da elaboração e do desenvolvimento de projetos de pesquisa em controle de injeção hospitalar. 

 

37. Sobre os deveres do farmacêutico, conforme a Resolução Nº417/04, do CFF, analise os itens abaixo: 
 

I.  Evitar que o acúmulo de encargos prejudique a qualidade da atividade farmacêutica prestada. 

II. Denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de poluição, deterioração do meio ambiente ou riscos 

inerentes ao trabalho, prejudiciais à saúde e à vida. 

III. Selecionar, no limite da lei, os auxiliares para o exercício de sua atividade. 

IV. Respeitar o direito de decisão do usuário sobre sua própria saúde e bem-estar, excetuando-se o usuário que, 

mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado incapaz de discernir sobre opções de tratamento 

e/ou decidir sobre sua própria saúde e bem-estar. 

V. Assumir, com responsabilidade social, sanitária, política e educativa, sua função na determinação de padrões 

desejáveis do ensino e do exercício da farmácia. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II, III, IV e V. 

B) I, II, IV e V, apenas.  D) I, III e V, apenas. 

C) I, III, IV e V, apenas. E) I, IV e V, apenas. 

 

38. Assinale a alternativa que corresponde a uma NÃO conformidade nas boas práticas de fabricação. 

 

A) As operações de preparo e manutenção não deverão representar risco à qualidade dos produtos. 

B) As medidas voltadas à prevenção da contaminação cruzada e à efetividade destas deverão ser conferidas esporadicamente, 

segundo os procedimentos operacionais padrões. 

C) Quaisquer controles em processo e controles ambientais deverão ser realizados e registrados. 

D) O nome e o número do lote do produto em processo deverão ser indicados em cada estágio ou linha de embalagem. 

E) As informações impressas e gravadas em relevo nos materiais de embalagem deverão ser nítidas e resistentes ao desgaste e 

adulteração.  

 

39. Quando, depois de internado com infecção comunitária, o paciente apresentar sinais e sintomas clínicos de uma 

infecção em localização topográfica, diferente daquela identificada no ato da internação, ainda que o 

microorganismo isolado seja o mesmo encontrado no ato da admissão, a infecção deverá ser classificada como 

 

A) infecção cruzada. 

B) infecção comunitária. D) infecção hospitalar. 

C) inflamação. E) infestação. 

 

40. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um indicador no controle de infecção hospitalar. 

 

A) Taxa de infecção comunitária 

B) Taxa de infecção hospitalar por procedimentos de risco 

C) Consumo de antimicrobianos 

D) Distribuição de infecção por microorganismos 

E) Consumo de antiparasitários 

 

 




