
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

FARMACÊUTICO HOSPITALAR 
 

 

ATENÇÃO 

 

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

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 10 (dez) sobre o Sistema 

Único de Saúde – SUS e 30 (trinta) sobre Conhecimentos 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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PORTUGUÊS 

 
Texto 01 para as questões de 01 a 04 
 

POEMA DE SANGUE 

Zé Pinto 

 

Hoje quando os ponteiros 

Registrarem vinte e quatro horas 

Mil crianças terão morrido de fome 

Neste meu belo país 

Da bola e do carnaval 

Por isso, escrevo poema de sangue. 
 
Muitos guerreiros da dignidade, 

Da igualdade 

E dos novos valores 

Abandonaram as trincheiras 

Ou apontam saídas por uma terceira via 

Tentando ignorar os gemidos 

Mendigos da miséria 

Por isso, escrevo poemas de sangue. 
 
Onde estão os poetas que escreviam pelas ruas? 

Que recitavam pra lua? 

Que dedilhavam as violas? 

Pra ver brotar a semente numa semente de roda. 

Não adianta negar: 

A televisão ditou e muitos obedeceram. 

  

A ilusão agenciou 

E quem na onda requebrou 

Não pôde ser seresteiro. 

Pois descobriram ligeiro 

Que a ignorância de um povo 

Sempre rende mais dinheiro 

Por isso, escrevo poemas de sangue. 

 

Mas se as ervas daninhas 

Não conseguem nunca 

Dominar toda a plantação, 

Há muitas árvores 

Que ainda estão produzindo bons frutos. 

Pois é desses frutos que alimentaremos 

É dessas sementes que replantaremos 

Mas eu lhes afirmo 

Que ainda é preciso 

Por isso, escrevo poemas de sangue. 

Disponível em: www.landless-voices.org 
 
01. Percebe-se, no poema, a repetição do trecho "Por isso, escrevo poemas de sangue". O autor dele se utilizou para  
 
A) demonstrar ao leitor a sua visão otimista face o cenário atual. 

B) indicar a pluralidade de ações profícuas que povoam o cotidiano brasileiro. 

C) denotar seu perfil misantropo e descrente em um mundo melhor. 

D) indicar fatos e ações negras do cenário brasileiro, embora confiante em dias melhores. 

E) apontar falhas e erros irremediáveis que cercam a realidade brasileira, desacreditando em melhoras. 
 
02. Nesse poema, Zé de Brito 
 
A) radicaliza ao afirmar que o povo brasileiro perdeu o norte de suas lutas, perdeu a dignidade e os valores humanos. 

B) faz referência a muitos brasileiros que desistiram de lutar para minimizar ou erradicar as desigualdades sociais. 

C) presta reverência à televisão e elogia os que a ela aderiram. 

D) aponta para o fato de a ignorância promover lucros e avanços ao país. 

E) demonstra-se incrédulo diante de novas mudanças e avanços sociais. 
 
03. Sobre o trecho abaixo: 
 

Há muitas árvores 

Que ainda estão produzindo bons frutos. 
 
está CORRETO o que se afirma em  
 
A) Se fosse substituído o primeiro verbo por "existir", este se manteria no singular. 

B) Mantendo-se o mesmo tempo verbal do primeiro verbo e substituindo-se este por "existir", estaria correto o trecho: 

Existiram muitas árvores. 

C) Se se permutasse o tempo verbal do primeiro verbo para um tempo passado, e ele fosse substituído por "existir", estaria 

correto o trecho : Existem muitas árvores. 

D) Conjugando-se o verbo "haver" num tempo do passado em que a ação tenha se repetido algumas vezes, está correto o 

trecho: Havia muitas árvores. 

E) Substituindo-se "muitas árvores" por "muita gente", a forma verbal "há" sofreria mudança em sua grafia. 

 

04. Em todas as alternativas, os verbos sublinhados exigem apenas um complemento, e este não vem regido de 

preposição. Apenas uma delas NÃO se inclui nessa afirmativa. Assinale-a.  
 
A) "Hoje quando os ponteiros registrarem vinte e quatro horas" 

B) "Tentando ignorar os gemidos mendigos da miséria"  D) "Ou apontam saídas por uma terceira via" 

C) "Pra ver brotar a semente numa semente de roda" E) "Onde estão os poetas que escreviam pelas ruas?" 






3 

TEXTO 02 para a questão 05 

Eu sou aquela mulher  

a quem o tempo muito ensinou. 

Ensinou a amar a vida  

e não desistir da luta, 

recomeçar na derrota,  

renunciar a palavras  

e pensamentos negativos. 

Acreditar nos valores humanos 

e ser otimista. 
Cora Coralina 

 

05. Sobre CRASE, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Em "renunciar a palavras", se o termo sublinhado estivesse no plural, a crase seria obrigatória. 

B) "a quem o tempo muito ensinou" - neste caso, a ausência da crase se justifica por existir a presença, apenas, do determinante 

“a”. 

C) "Ensinou a amar a vida"- analisando-se os dois termos sublinhados, o primeiro não recebe acento grave por estar diante de 

verbo. Quanto ao segundo, a crase inexiste, por haver a presença, apenas, da preposição “a”. 

D) "renunciar a palavras" - neste caso, a crase é facultativa. 

E) "Eu sou aquela mulher" - se o verbo deste trecho fosse substituído por "referir-se", estaria correto: Eu me refiro aquela 

mulher. 

 

TEXTO 03 para a questão 06 

 

"Eu acredito que a poesia tenha sido uma vocação, embora não tenha sido uma vocação desenvolvida conscientemente 

ou intencionalmente. Minha motivação foi esta: tentar resolver, através de versos, problemas existenciais internos. São 

problemas de angústia, incompreensão e inadaptação ao mundo."   
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

06. Analisando-se o texto acima, tem-se como CORRETO que  

 

A) o termo sublinhado exprime ideia de causalidade. 

B) a vírgula antes do conectivo "embora" é obrigatória. 

C) a vírgula após o termo "angústia" separa elementos de mesma função sintática. 

D) os dois-pontos exprimem uma suspensão de ideias. 

E) o trecho também estaria correto, se os dois-pontos fossem substituídos por um ponto. 

 

TEXTO 04 para as questões de 07 a 09 

 

POTES ESPECIAIS 

Autor desconhecido 

 

E chega ao balcão da loja um senhor aparentando os seus quase 70 anos. Utilizando-se de um tom educado, 

contendo uma certa ironia, dirigiu-se a uma das atendentes e indagou: 

- Olá, senhora! Será que vocês aqui vendem o que procuro já em várias lojas dessa cidade? 

- Não sei, meu senhor. Só se me disser... 

- É algo raro, cada vez mais raro por onde a gente vai... Quase nem existe mais... 

- Moço, não nasci para ser adivinha de nada nem de ninguém... 

- Dona, espere, não precisa ficar tão irritada... Vou falar... 

-  Mas, que produto é este ? 

-  Eu preciso de três potes, cada um contendo, respectivamente, AMOR, HONESTIDADE e RESPEITO. 

Houve um silêncio repentino. As palavras ditas calaram o ambiente. As pessoas que viveram aquele momento só 

tiveram uma opção: repensar sobre as suas vidas e a de todos os habitantes da cidade. 

 

07. No texto acima, percebe-se a presença de pronomes de tratamento. Sobre eles, assinale a alternativa que contém 

dois pronomes desse tipo. 

 

A) "- Não sei, meu senhor. Só se me disser..." 

B) "Dona, espere, não precisa ficar tão irritada..." 

C) "Moço, não nasci para ser adivinha de nada nem de ninguém..." 

D) “Olá, senhora! Será que vocês aqui vendem o que procuro já em várias lojas dessa cidade? 

E) "... tiveram uma opção: repensar sobre as suas vidas e a de todos os habitantes da cidade." 

 




http://pensador.uol.com.br/autor/cora_coralina/
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=6441
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=6441
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=6441
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08. Sobre os termos da oração, analise os itens abaixo: 

 

I.    "E chega ao balcão da loja um senhor aparentando os seus quase 70 anos." 

II.    "Moço, não nasci para ser adivinha de nada nem de ninguém...” 

III.   "Eu preciso de três potes, cada um contendo, respectivamente, AMOR, HONESTIDADE e RESPEITO." 

IV.  "Houve um silêncio repentino." 

V.    "- Não sei, meu senhor. Só se me disser..." 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No item I, a forma verbal "chega" concorda com o seu sujeito, "um senhor". 

B) No item II, "de nada nem de ninguém" completam o sentido do verbo "adivinha". 

C) No item III, "AMOR, HONESTIDADE e RESPEITO" completam o sentido do verbo "precisar". 

D) No item IV, "um silêncio repentino" funciona como sujeito do verbo "haver". 

E) No item V, "meu senhor" se classifica como sujeito constituído de um núcleo apenas. 

 

09. Observe os conectivos sublinhados dos trechos abaixo: 
 

I.    "E chega ao balcão da loja um senhor aparentando os seus quase 70 anos."  

II.  "- Não sei, meu senhor. Só se me disser..."  

 

Está CORRETO o que se afirma na alternativa 

 

A) No item I, contraria algo anteriormente declarado. 

B) No item II, exprime circunstância temporal. 

C) No item I, poderia ser substituído por "ou", indicando alternância. 

D) No item II, exprime circunstância condicional.  

E) No item II, poderia ser substituído por "à medida que", preservando o sentido original. 

 

10. Sobre Redação Oficial, analise os itens abaixo: 
 

I.    O ofício é uma modalidade da comunicação oficial, que tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais 

pelos  órgãos da Administração Pública entre si e também com particulares. 

II.   O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem 

estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se de uma forma de comunicação 

eminentemente interna. 

III.  Relatório é um conjunto de informações, utilizado para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada 

atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja finalizado ou em andamento. 

IV.  Na administração pública, o parecer geralmente é parte integrante de um processo, para o qual aponta solução 

favorável ou desfavorável, precedida de necessária justificação. 

V.  O requerimento se constitui em uma petição por escrito, segundo as normas legais, na qual se solicita alguma coisa 

a uma entidade oficial da justiça ou da administração. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

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

 

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 

 

11. O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011 teve a finalidade de 

 

A) consolidar uma política de financiamento para o SUS. 

B) regulamentar a Lei N
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

C) tornar sem vigor a Lei 8142/90. 

D) definir exclusivamente a composição das Comissões Intergestores que são instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

E) regulamentar que uma Região de Saúde pode ser instituída apenas com ações de urgência e emergência. 

 

12. Para as definições propostas pelo Decreto Nº 7.508/11, assinale V para as Verdadeiras ou F para as Falsas. 
 

(   )  As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 

(   )  As Comissões Intergestores são definidas pelo Decreto como instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para a definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 




http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
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(   )  O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde 

executados pelos entes federativos de forma direta ou indireta. 

(   )  Mesmo havendo justificativa técnica, os entes federativos não poderão criar novas Portas de Entrada às ações e 

serviços de saúde. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

13. Em relação ao Planejamento em Saúde disposto no Decreto Nº 7.508/11 (Artigos de 15 a 19), assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada. 

B) As diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde serão estabelecidas de forma ascendente e integradas 

pelos entes federativos. 

C) No planejamento, os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, não 

deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual ou nacional. 

D) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, sem, no entanto, considerar as 

necessidades dos municípios que deverão ter planejamento próprio. 

E) Compete à Comissão Intergestores Tripartite - CIT de que trata o inciso II do art. 30 pactuar as etapas do processo e os 

prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional. 

 

14. Considerando o que está disposto na Lei 8080/90, assinale V para os itens Verdadeiros ou F para os Falsos. 

 

 (   )  A Lei supracitada dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

(   )  A Lei reconhece que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais e, ainda, reconhece que os níveis de saúde da população expressam a organização 

social e econômica do País. 

(   )  Estão incluídas, ainda, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS, as ações de vigilância sanitária, de 

vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

15. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes 

atividades, de acordo com o disposto na Lei 8080/90 (Art. 13), com EXCEÇÃO de 

 

A) Alimentação e nutrição. 

B) Saúde do trabalhador.  D) Recursos humanos. 

C) Educação. E) Ciência e tecnologia. 

 

16. Em relação às Competências do SUS (Art. 16 da Lei 8080/90), correlacione a coluna A com a coluna B. 

 

Coluna A  Coluna B 

 

A. Direção Nacional do SUS 

B. Direção Estadual do SUS 

C. Direção Municipal do SUS 

(   ) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

(   ) Executar serviços de vigilância epidemiológica. 

(   ) Promover a articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do 

exercício profissional, bem como com entidades representativas de 

formação de recursos humanos na área de saúde. 

(   ) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde 

do trabalhador. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) A – B – B – C B) A – C – A – B C) C – C – A – B D) B – A – C – B E) B – B – C – A 
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17. Em relação ao funcionamento dos Serviços Privados de Assistência à Saúde, de acordo com a Lei 8080/90, assinale 

V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas. 

 

(   )  A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

(   )  É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, sob 

qualquer forma de investimento. 

(   )  É obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde-SUS, submetendo-se a seu 

controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

18. Em relação à Legislação do SUS, assinale V para os itens Verdadeiros ou F para os Falsos. 

 

(   )  A Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

(   )  As Conferências de Saúde e o Conselho de Saúde foram instituídos pela Lei 8080/90. 

(   )  A Lei 8142/90 instituiu que os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde serão depositados em conta 

especial, em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

19. De acordo com o disposto no Artigo 198 da Constituição Federal, “as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes”. Em 

relação às diretrizes enumeradas pela Constituição, assinale V para os itens Verdadeiros e F para os Falsos. 

 

(   )  Participação da comunidade 

(   )  Seguridade social 

(   )  Descentralização 

(   )  Equidade 

(   )  Atendimento integral 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

20. Em relação às Leis 8080/90 e 8142/90, correlacione a coluna A com a coluna B. 

 

Coluna A  Coluna B 

 

A. Lei 8080/90 

B. Lei 8142/90 

 

(   ) Os Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e 

os serviços de saúde que lhes correspondam. 

(   ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo respectivo Conselho. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como despesas de custeio 

e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e 

indireta, dentre outras possibilidades. 

(   ) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 

Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades 

representativas da sociedade civil. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA. 

 

A) A – B – B – A 

B) A – A – B – B 

C) B – A – A – B 

D) B – A – B– B 

E) B – B – A – A 
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CONHECIMENTOS DA ESPECIALIDADE  

 

21. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao dever do farmacêutico, segundo o Código de Ética da Profissão 

Farmacêutica. 

 

A) Dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, se solicitado, em caso de conflito social interno, catástrofe ou 

epidemia, independentemente de haver ou não remuneração ou vantagem pessoal. 

B) Contribuir para a promoção da saúde individual e coletiva, principalmente no campo de prevenção, sobretudo VG quando, 

nessa área, desempenhar cargo ou função pública. 

C) Exercer a profissão farmacêutica, quando estiver sob a sanção disciplinar de suspensão. 

D) O farmacêutico deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento de suas atividades 

profissionais das quais detém responsabilidade técnica, quando não houver outro farmacêutico que, legalmente, o substitua. 

E) Selecionar, nos limites da lei, os auxiliares para o exército de sua atividade.  

 

22. Assinale a alternativa em que um dos antimicrobianos NÃO pertence ao grupo das penicilinas. 

 

A) Ampicilina – Azitromicina 

B) Piperacilina – Benzilpenicilina 

C) Amoxilina – Cloxacilina 

D) Fenoximetilpenicilina – Ticarcilina 

E) Oxacilina – Benzilpenicilina Benzatina 

 

23. Quanto ao porte do hospital, assinale a alternativa cuja definição está INCORRETA. 

 

A) Hospital de pequeno porte – com capacidade de até 50 leitos. 

B) Hospital médio porte – com capacidade de 51 a 150 leitos. 

C) Hospital grande porte - com capacidade de 151 a 500 leitos. 

D) Hospital porte intermediário- com capacidade de 200 a 300 leitos. 

E) Hospital porte especial ou extra - com capacidade superior a 500 leitos. 

 

24. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao medicamento utilizado como antiulceroso. 

 

A) Bicarbonato de sódio 

B) Sucralfato 

C) Pantoprasol 

D) Ranitidina 

E) Hidróxido de alumínio 

 

25. Assinale a alternativa que corresponde ao fármaco que NÃO é utilizado no tratamento da tuberculose. 

 

A) Etambutol B) Isoniasida C) Estreptomicina D) Amicacina E) Eritromicina 

 

26. Assinale a alternativa correspondente à área mínima para manipulação de Nutrição Parenteral com uma capela de 

fluxo laminar. 

 

A) 5m
2 

B) 7m
2 

C)
 
4m

2 
D) 10m

2
 E) 8m

2
. 

 

27. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao objetivo da dose unitária. 

 

A) Dispensar o medicamento certo ao paciente certo na hora certa. 

B) Preparar uma base sistemática de coleta de dados para estudos do medicamento, considerando-se que podem ser avaliados 

diversos aspectos. 

C) Atender-se a um sistema direcionado à farmácia, apesar de não diminuir o tempo gasto pelo pessoal de enfermagem com 

tarefas relacionadas a medicamentos, especialmente ao momento de separar as doses. 

D) Proporcionar à administração hospitalar um sistema de distribuição de medicamentos que seja financeiramente viável. 

E) Oferecer recursos ao farmacêutico para melhor integrar-se à equipe de saúde. 

 

28. Assinale a alternativa que contém o percentual de concentração da gentamicina em uma ampola de gentamicina de 

40 mg/ml. 

 

A) 40% B) 8% C) 5% D) 10% E) 4% 
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29. Após reconstituir uma FA de aciclovir 250mg com 10ml de solução de cloreto de sódio a 0,9% (p/v), quantos ml 

serão necessários para atender uma prescrição de uma seringa com 75mg de aciclovir? 

 

A) 7,5ml B) 3 ml C) 5 ml D) 2 ml E) 9 ml 

 

30. Quantos frascos de cefalexina suspensão com 60 ml serão necessários para atender uma prescrição de 7,5 ml de 6 

em 6 horas, por 10 dias? 

 

A) 5 B) 8 C) 4 D) 6 E) 10 

 

31. Assinale a alternativa que corresponde ao grupo de medicamentos que NÃO requer área específica para 

armazenamento. 

 

A) Medicamentos sujeitos a controle especial 

B) Medicamentos segregados (deteriorados, vencidos, interditados, devolvidos, de quarentena) 

C) Medicamentos termolábeis, imunobiológicos 

D) Medicamentos de pequeno volume de uso rotineiro 

E) Medicamentos de alto custo 

 

32. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma atividade e/ou à supervisão do farmacêutico no suporte 

nutricional parenteral (NP). 

 

A) A manipulação da NP 

B) O controle de qualidade da NP 

C) A administração da NP 

D) A conservação da NP 

E) O transporte da NP 

 

33. Sobre a nutrição parenteral (NP), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A manipulação da NP deve ser realizada cm técnica asséptica, seguindo procedimentos escritos e validados. 

B) A formulação padronizada de NP deve ter estudos de estabilidade previamente realizados para definir seu prazo de 

validade. 

C) A formulação padronizada adicionada de qualquer outro produto; por expressa prescrição médica, transforma-se em uma 

preparação extemporânea.  

D) Após a manipulação, a NP não necessita de inspeção visual, mas deve ser verificada a clareza e a exatidão das informações 

do rótulo. 

E) De cada NP preparada, devem ser reservadas amostras, conservadas sob refrigeração (2°C a 8°C), para avaliação 

microbiológica laboratorial e contraprova. 

 

34. Assinale a alternativa que contém o procedimento INCORRETO na manipulação dos produtos de terapia 

antineoplásica (TA). 

 

A) Antes do processo de desinfecção para entrada na área de manipulação, os produtos devem ser inspecionados visualmente, 

para verificar sua integridade física, ausência de partículas e as informações dos rótulos de cada unidade do lote (100%). 

B) Durante o processo de manipulação, devem ser usados dois pares de luvas estéreis, trocados a cada turno ou sempre que sua 

integridade estiver comprometida. 

C) Deve ser conferida a identificação do paciente e sua correspondência com a formulação prescrita antes, durante e após a 

manipulação da TA. 

D) Deve ser feita a inspeção visual do produto final, observando a existência de perfurações e/ou vazamentos, corpos estranhos 

e precipitação da solução. 

E) O transporte interno dos materiais limpos e desinfetados para a sala de preparo deve ser efetuado, de maneira a preservar o 

material e o ambiente. 

 

35. Assinale a alternativa cuja afirmativa está correta em relação aos procedimentos da manipulação da terapia 

antineoplásica (TA) e ao manuseio da cabine de segurança biológica (CSB). 

 

A) O acesso à sala de preparo da TA deve ser permitido a todos os profissionais envolvidos na TA. 

B) Qualquer interrupção do funcionamento da CSB implica dar continuidade à manipulação até o fim da fase que se está 

preparando. 

C) A paramentação, quando reutilizável, deve ser guardada separadamente, em ambiente fechado, até que seja lavada. O 

processo de lavagem pode ser feito junto aos demais vestuários do hospital. 

D) As luvas utilizadas na manipulação da TA devem ser cirúrgicas de látex, punho longo, sem talco e não estéreis. 

E) A CSB deve estar em funcionamento, no mínimo, por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer 

ligada 30 minutos após a conclusão do trabalho. 
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36. Assinale a alternativa que corresponde à descrição da ruptura de estoque. 
 
A) Ruptura de estoque é uma quantidade de produto que, quando atingida, deve gerar novo pedido. 

B) Ruptura de estoque é dada pela média do consumo num período de tempo. 

C) Ruptura de estoque é a quantidade mínima que se deve manter de cada medicamento ou correlato, enquanto um pedido está 

se processando. 

D) Ruptura de estoque poderá ser representada como sendo o consumo médio mensal, aplicado ao número de meses em que as 

compras não serão efetuadas. 

E) Ruptura de estoque é uma situação em que a velocidade da demanda é superior à da entrada de medicamentos no estoque ou 

do tempo de ressuprimento, ocorrendo o desabastecimento.  

 

37. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de controle de estoque. 
 
A) Segundo Fernandes J.C., 1984, os estoques podem ser entendidos, de forma generalizada, como uma certa quantidade de 

itens mantidos em disponibilidade constante e renovados, permanentemente, para produzir lucros ou serviços. 

B) A finalidade é conciliar as posições indicadas nos registros contábeis e no setor de controle de estoque da farmácia com os 

saldos físicos do estoque. 

C) A sequência de eventos que envolve a distribuição do medicamento começa quando este é adquirido, e, a partir de então, 

um modelo é seguido até a sua ministração ao paciente. 

D) Consiste na projeção dos dados históricos da demanda, em que uma determinada probabilidade de ocorrência é esperada. 

Ela representa, dentro da gestão dos estoques, a parte mais difícil, porque o seu campo de aplicação se volta ao 

desconhecimento dos eventos que ainda irão acontecer. 

E) Esse índice é indispensável a qualquer planejamento de estoque. É a forma mais coerente para se prever, vez que já traduz 

uma realidade desde que calculado corretamente. 

 

38. Quanto à validade usualmente estabelecida de acordo com a forma farmacêutica de um produto comercial usado 

como fonte para a manipulação, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Medicamento de uso externo – 15 dias. 

B) Soluções orais – 60 dias 

C) Líquidos orais reenvasados – 3 meses. 

D) Para comprimidos reembalados, o prazo não deve ser superior a 25% da validade restante do produto indicado pelo 

fabricante. O tempo máximo não deve superar 3 meses. 

E) Para comprimidos reembalados, o prazo não deve ser superior a 25% da validade restante do produto indicado pelo 

fabricante. O tempo máximo não deve superar 9 meses. 

 

39. De acordo com a resolução do CFF, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma área de competência da 

farmácia hospitalar. 
 
A) Estimular a implantação da farmácia clínica. 

B) Elaborar manuais técnicos e formulários para o hospital. 

C) Estabelecer um sistema eficiente, eficaz e seguro de dispensação para pacientes ambulatoriais e internados, de acordo com 

as condições técnicas hospitalares em que ele se efetive. 

D) Manter membro permanente nas comissões de sua competência, principalmente na comissão de farmácia e terapêutica ou 

padronização de medicamentos, na comissão de licitação ou parecer técnico e na comissão de nutrição parenteral. 

E) Participar dos estudos de ensaios clínicos e do programa de farmacovigilância do hospital. 

 

40. Assinale a alternativa que corresponde a uma função técnica do serviço farmacêutico. 
 
A) Controle de amostras 

B) Controle de documentação clínica  D) Preparo de medicamentos extemporâneos e produtos estéreis 

C) Controle de medicamentos não padronizados E) Participação em comissões 

 

41. Assinale a alternativa que corresponde a uma função operacional do serviço de farmácia. 
 
A) Divulgação de informação sobre medicamentos 

B) Farmacovigilância, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia 

C) Consulta farmacêutica 

D) Avaliação de prescrição médica 

E) Educação e treinamento 

 

42. Assinale a alternativa cuja ação deve prevalecer para a escolha dos medicamentos que irão compor a padronização 

de medicamentos do hospital. 
 
A) Padronizar, de preferência, uma única forma farmacêutica. 

B) Padronizar, somente, medicamentos genéricos. 

C) Padronizar, preferencialmente, os medicamentos de eficácia comprovada, de substâncias de menor toxicidade e maior 

comodidade para administração. 
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D) Padronizar todos os medicamentos de mercado. 

E) Padronizar somente os medicamentos que tenham histórico de já terem sido prescritos no hospital. 

 

43. Assinale a alternativa que NÃO contribui para a efetividade e o sucesso da padronização. 

 

A) Possuir somente medicamentos genéricos. 

B) Ter como base a terapia medicamentosa de qualidade com relação à eficácia, segurança e custo. 

C) Ser dinâmica e continuamente revisada. 

D) Possuir um índice com todos os medicamentos da padronização. 

E) Possuir apresentação dos medicamentos compatíveis com a clínica do hospital. 

 

44. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma vantagem do sistema de dispensação por dose unitária. 

 

A) Ausência de estoques periféricos 

B) Redução no potencial de erros  D) Atuação efetiva do farmacêutico na equipe 

C) Otimização das devoluções E) Facilidade de acesso aos medicamentos para uso imediato 

 

45. Assinale a alternativa que apresenta um fundamento econômico para a implantação de uma unidade centralizada 

de misturas intravenosas. 

 

A) Sistematização na preparação 

B) Soluções prontas para uso 

C) Modificar as rotinas de trabalho de acordo com as necessidades 

D) Elevar o nível técnico da administração IV dos medicamentos 

E) Diminuição do gasto com material médico-hospitalar 

 

46. Com relação à prescrição da receita da PORT. 344/98, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A receita de controle especial deverá ser escrita de forma legível, a quantidade, em algarismos arábicos e por extenso, sem 

emenda ou rasura e terá validade de 90 dias. 

B) Fica vedada a prescrição de medicamentos à base de substâncias constantes da lista “C4” (antirretrovirais) por cirurgiões-

dentistas. 

C) Nos estabelecimentos hospitalares, nas clínicas médicas e clínicas veterinárias, oficiais ou particulares, os medicamentos à 

base de substâncias das listas “C1” e “C5” deverão ser prescritos em receituário, conforme modelo da Portaria 344/98. 

D) As prescrições de medicamento à base de substâncias antirretrovirais (lista “C4”) serão aviadas em qualquer 

estabelecimento farmacêutico. 

E) A farmácia ou drogaria poderá aviar ou dispensar a receita, ainda que esta esteja parcialmente preenchida. 

 

47. Assinale a alternativa que apresenta o benzodiazepínico de meia-vida curta. 

 

A) Diazepam B) Clonazepam C) Bromazepam D) Midazolam E) Nitrazepam 

 

48. Assinale a alternativa que corresponde aos opioides os quais podem ser administrados pelas vias oral, endovenosa, 

subcutânea e intramuscular. 

 

A) Morfina e metadona 

B) Codeína e tramadol  D) Fentanil e metadona 

C) Tramadol e morfina E) Metadona e tramadol 

 

49. Assinale a alternativa que corresponde aos opioides os quais podem ser administrados via epidural. 

 

A) Fentanil e metadona 

B) Tramadol e morfina  D) Morfina e fentanil 

C) Metadona e tramadol E) Codeína e tramadol 

 

50. Assinale a alternativa que apresenta as receitas e/ou a notificação de receitas que têm validade de 60 dias a partir de 

sua emissão. 

 

A) “B1”; “C1”; “C5”. 

B) “B2”; “C2”; “C4”.  D) “C2”; “C5”; “C1”. 

C) “C1”; “C2”; “C4”. E) “B2”; “C5”; “C1”. 

 

 







