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TÉCNICO EM FARMÁCIA - ESF/FAR
CADERNO: 1

CÓDIGO: TFR96, TF109, TFA10 e TFA56
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

AGENDA

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento
do cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a
ela não retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer
na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em
ata de suas respectivas assinaturas.
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado
em http:www.spdmpais.org.br na data prevista no cronograma.

 03/08/2014,
PROVAS
OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
 04/08/2014, Divulgação dos Gabaritos
Preliminares e Disponibilização dos
Exemplares das Provas Objetivas.
 06/08/2014, Disponibilização das Imagens dos
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
 07/08 e 08/08/2014, Interposição de
Recursos Administrativos quanto as questões
das Provas Objetivas.
 15/08/2014, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas
Preliminares das Provas Objetivas.
 18/08/2014, Divulgação do Resultado Final
das Notas das Provas Objetivas.
 19/08/2014, Divulgação dos Candidatos de
Empregos de Nível Superior que terão os
títulos analisados.
 19/08/2014, Relação dos Candidatos Convocados
para a etapa de Avaliação Psicológica.
 23/08 e/ou 24/08/2014, AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA.
 25/08/2014, Divulgação da Nota Preliminar
da Avaliação de Títulos.
 26/08 a 27/08/2014, Interposição de Recursos
contra o Resultado da Nota Preliminar da
Avaliação de Títulos.
 29/08/2014, Resultado Final da Nota Final
da Avaliação de Títulos.
 28/08 a 29/08/2014, Solicitação de VISTAS
DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.
 26/08 a 27/08/2014, Interposição de
Recursos contra Avaliação de Psicológica.
 08/09/2014, Divulgação do Resultado Final.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que
contém 50 questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência,
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no
espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que
consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos
ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da
prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua
prova objetiva.

INFORMAÇÕES:
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
l Internet: www.spdmpais.org.br
l E-mail: spdm2014@biorio.org.br
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CADERNO 1

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

A frase que não mostra um exemplo de grau superlativo
é:

TEXTO

(A) “Este desastre do futebol brasileiro diante da
Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão
propositada em Neymar...”;
(B) “... veio bem antes de quando Felipão mostrou-se
desatualizado, soberbo, ditador...”;
(C) “... veio antes pela excessiva propaganda, cuidando
dos mínimos gestos e movimentos de nossos
jogadores...”;
(D) “... como se fossem deuses, novos e opulentos, com
a supervalorização dos pés, como se pensassem ou
criassem a ordem do universo”;
(E) “O preço foi muito caro”.

O DESASTRE DO BRASIL

Carlos Nejar, O Globo, 10/7/2014

Este desastre do futebol brasileiro diante da
Alemanha, em goleada, começou bem antes da
lesão propositada em Neymar, veio bem antes
de quando Felipão mostrou-se desatualizado,
soberbo, ditador; veio antes pela excessiva
propaganda, cuidando dos mínimos gestos
e movimentos de nossos jogadores, como
se fossem deuses, novos e opulentos, com a
supervalorização dos pés, como se pensassem ou
criassem a ordem do universo. Não foi apenas a
seleção alemã superior, houve negligência, pane,
lapso dos atletas nacionais e como de início se viu
um time de sopro curto. O preço foi muito caro.

QUESTÃO 4

Ao dizer que a lesão em Neymar foi “propositada”, o
autor do texto participa da opinião de que essa lesão foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 1

Em relação à afirmação de que o desastre começou bem
antes da lesão de Neymar, o texto:

QUESTÃO 5

“veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos
mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores,
como se fossem deuses, novos e opulentos, com a
supervalorização dos pés, como se pensassem ou
criassem a ordem do universo. Não foi apenas a
seleção alemã superior, houve negligência, pane,
lapso dos atletas nacionais e como de início se viu um
time de sopro curto. O preço foi muito caro.”

(A) não esclarece onde está o começo do desastre;
(B) diz que o desastre começou com a desatualização do
Felipão;
(C) informa que o desastre teve início com a arrogância
do treinador;
(D) explica que o desastre é fruto do exagero de cuidado
com os jogadores;
(E) justifica que o desastre era inevitável em função da
falta de inteligência.

Considerando as três ocorrências do vocábulo “como”,
sublinhadas no texto, pode-se afirmar que:

QUESTÃO 2

(A) apresentam valores semânticos diferentes;
(B) só as duas primeiras ocorrências mostram o mesmo
valor semântico;
(C) a última ocorrência tem valor semântico de tempo;
(D) as três ocorrências mostram valor de comparação;
(E) só as duas últimas ocorrências mostram o mesmo
valor semântico.

“Este desastre do futebol brasileiro diante da
Alemanha”; a expressão “diante da” pode ser substituída
adequadamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

intencionalmente praticada pelo adversário;
casualmente feita no calor do jogo;
prontamente punida pelo juiz da partida;
inevitavelmente ocorrida em atletas de ponta;
repetidamente praticada em jogos da Copa.

contra a;
para a;
frente à;
em relação à;
de encontro à.
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CADERNO 1

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 6

Ao dizer que “como de início se viu um time de sopro
curto”, no termo sublinhado o autor empregou uma
figura de linguagem denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 11

“Um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças ou agravos” conceitua:

metonímia;
metáfora;
pleonasmo;
eufemismo;
hipérbole.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 7

A palavra “goleada” apresenta um sufixo (-ada), com
valor de coletivo, como ocorre em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

jogada;
bananada;
laranjada;
trombada;
poeirada.

QUESTÃO 12

A Tuberculose é considerada um problema de saúde
pública porque:
(A) ainda é frequente no Brasil, e sua ocorrência está
diretamente associada ao modo de viver e trabalhar
do indivíduo;
(B) apresenta distribuição uniforme pelo Brasil,
acometendo, predominantemente, a raça negra;
(C) tem alta incidência nas camadas mais pobres e no
gênero feminino;
(D) a transmissão é direta de pessoa a pessoa e vem
apresentando diminuição da incidência;
(E) apresenta declínio na taxa de prevalência, estando
praticamente erradicada na região Sudeste.

QUESTÃO 8

O par abaixo que é formado por classes de palavras
diferentes das demais é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vigilância epidemiológica;
vigilância nutricional;
vigilância sanitária;
sistema de vigilância nutricional;
segurança alimentar e nutricional (SAN).

futebol brasileiro;
excessiva propaganda;
mínimos gestos;
atletas nacionais;
muito caro.

QUESTÃO 9

O texto desta prova tem a finalidade de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 13

Por universalização da saúde, expressão corrente no
movimento sanitário início da chamada Nova República,
entende-se a:

elogiar o futebol brasileiro;
lamentar a violência nos campos de futebol;
criticar alguns aspectos de nossa seleção;
apontar medidas que possam melhorar o nosso futebol;
mostrar a tristeza do povo brasileiro pela derrota.

(A) unificação das medidas preventivas e curativas;
(B) abordagem compreensiva dos problemas de saúde;
(C) aplicação das medicinas alternativas no atendimento
médico;
(D) extensão do direito à assistência médica gratuita para
toda a população;
(E) cobertura do atendimento exclusivamente aos
grupos de riscos biológicos.

QUESTÃO 10

“com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou
criassem a ordem do universo”; nessa frase do texto há
uma relação de sentido implícita entre dois elementos,
que só NÃO pode ser expressa por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

corpo e mente;
prática e teoria;
pés e cabeça;
trabalho e comodismo;
atividade e pensamento.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 18

A atenção primária de saúde compõe-se de algumas
atividades ou ações básicas de saúde, dentre as quais
encontramos as seguintes, EXCETO:

Avalie se, de acordo com a Organização Mundial de Saúde
– OMS, são fatores determinantes e condicionantes da
saúde:

(A) educação para a saúde e sobre métodos de prevenção
de doenças;
(B) atendimento dos problemas de alimentação e
abastecimento de água;
(C) tratamento de doenças independente da
complexidade;
(D) imunização;
(E) combate às enfermidades endêmicas locais.

I. Lazer e trabalho.
II. Alimentação, saneamento básico, educação e acesso
a serviços.
III. Transporte, moradia, renda e meio ambiente.
IV. Meio ambiente e moradia, exclusivamente.
V. Renda, lazer e trabalho, exclusivamente.
É correto APENAS o que consta em:

Entre os indicadores de saúde, o mais conhecido e
utilizado, e que está associado diretamente às condições
econômicas, sociais e ambientais é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A inalação da fumaça de derivados do tabaco por
indivíduos não fumantes que convivem com fumantes
em ambientes fechados é denominada:

QUESTÃO 15

a taxa de mortalidade proporcional por idade;
o coeficiente de mortalidade infantil;
a taxa de esperança de vida;
o coeficiente de morbidade;
a taxa de letalidade.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

No início da década de 1990 ocorreu, no Rio de Janeiro,
uma epidemia cuja principal causa de sua disseminação
era a falta de saneamento básico. A epidemia retratada
foi de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IV e V;
II e V;
II;
III;
I, II e III.

tabagismo ativo;
antitabagismo;
fator de risco;
fator de proteção;
tabagismo passivo.

QUESTÃO 20

meningite;
sarampo;
dengue;
tétano;
cólera.

Em relação às doenças de notificação compulsória, podese afirmar que:
(A) somente os casos suspeitos devem ser notificados;
(B) apenas os casos confirmados devem ser notificados;
(C) o caso suspeito não deve ser notificado antes da
confirmação clínica;
(D) a notificação de casos suspeitos é fundamental para
o controle de determinadas doenças;
(E) a notificação da doença deve ser feita após a
confirmação laboratorial.

QUESTÃO 17

O Sistema Único de Saúde - SUS possui, em cada esfera
de governo, as seguintes instâncias colegiadas:
(A) Fundo Nacional de Saúde e associação de moradores;
(B) Programa de Saúde da Família e Comissão Intergestora
Tripartite;
(C) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde;
(D) Comissão Intersetorial e Conselho Tutelar;
(E) Ministério da Saúde e Distrito Federal.
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CADERNO 1

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 25

Dose de um medicamento é:

QUESTÃO 21

(A) a quantidade total de medicamento que se administra
de uma única vez no paciente;
(B) a razão entre a quantidade do medicamento e o
volume apresentado;
(C) o número de caixas de medicamento que um paciente
deve adquirir;
(D) a quantidade de vezes que o paciente deve ingerir
um medicamento;
(E) o número de dias que o paciente deve manter o
tratamento.

A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA número
20 de 2011 dispõe sobre medicamentos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

antiretrovirais;
mucolíticos;
antimicrobianos;
anestésicos;
analgésicos.

QUESTÃO 22

Na organização de uma farmácia, os medicamentos
devem estar alocados:

QUESTÃO 26

Posologia de um medicamento é:

(A) em prateleiras que permitam o acesso dos
consumidores;
(B) em estantes na entrada da farmácia;
(C) de forma a facilitar ao consumidor encontrar seu
medicamento;
(D) de forma e expor claramente o nome do medicamento,
facilitando o acesso do consumidor;
(E) em área de circulação restrita somente a funcionários.

(A) a quantidade total de medicamento que se administra
de uma única vez no paciente;
(B) a razão entre a quantidade do medicamento e o
volume apresentado;
(C) o intervalo entre administrações de medicamentos;
(D) o tempo de tratamento;
(E) a descrição da dose de um medicamento, os intervalos
entre as administrações e o tempo do tratamento.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 27

A dosagem total de um medicamento apresentado na
forma de suspensão, de dose única, com um total de
5 mL e com concentração de 80 mg/mL é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

São antimicrobianos registrados na ANVISA, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4 mg
40 mg
400 mg
200 mg
800 mg

amicacina;
ácido fístico;
ácido nalidíxico;
dicloxacilina;
miocamicina.

QUESTÃO 28

São dados obrigatórios nas receitas para antimicrobianos,
EXCETO:

QUESTÃO 24

A dosagem a ser dada a um paciente que deve ingerir
1 g de um medicamento apresentado na forma de
200 mg/mL é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) identificação do paciente: nome completo, idade e
sexo;
(B) nome do medicamento ou da substância prescrita
sob a forma de Denominação Comum Brasileira
(C) identificação do emitente
(D) data da emissão
(E) data de validade do medicamento

10 mL
5 mL
1 mL
2 mL
4 mL
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 33

A validade de uma receita de antimicrobianos, após sua
emissão, é de:

As farmácias e drogarias devem manter em local visível
as seguintes informações, EXCETO:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) razão social;
(B) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica;
(C) nome do Farmacêutico Responsável Técnico e de
seu(s) substituto(s), seguido do número de inscrição
no Conselho Regional de Farmácia;
(D) número de inscrição do estabelecimento junto ao
Conselho Regional de Farmácia;
(E) horário de trabalho de cada farmacêutico.

10 dias;
1 mês;
2 meses;
3 meses;
1 ano.

QUESTÃO 30

Os estabelecimentos devem manter a documentação
referente a compra, venda, perda, transferência e
devolução de substãncias antimicrobianas, para fins de
fiscalização, por um período de tempo de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 34

São atribuições do responsável legal pelo estabelecimento
de comercialização de medicamentos, EXCETO:

1 mês;
2 meses;
6 meses;
1 ano;
2 anos.

(A) prover os recursos financeiros, humanos e materiais
necessários ao funcionamento do estabelecimento;
(B) prover as condições necessárias para o cumprimento
desta Resolução, assim como das demais normas
sanitárias federais, estaduais e municipais vigentes e
aplicáveis às farmácias e drogarias;
(C) assegurar as condições necessárias à promoção do
uso racional de medicamentos no estabelecimento;
(D) prover as condições necessárias para capacitação e
treinamento de todos os profissionais envolvidos nas
atividades do estabelecimento;
(E) prover alimentação para os funcionários.

QUESTÃO 31

No ato da dispensação devem ser registrados, nas duas
vias da receita, os seguintes dados, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a data da dispensação;
a quantidade aviada do antimicrobiano;
o número do lote do medicamento dispensado;
a data de validade do medicamento;
a rubrica do farmacêutico, atestando o atendimento,
no verso da receita.

QUESTÃO 35

As seguintes informações, dentre outras, devem estar
contidas na Declaração de Serviço Farmacêutico, EXCETO:

QUESTÃO 32

(A) nome comercial do medicamento, exceto para
genéricos;
(B) denominação comum brasileira;
(C) concentração e forma farmacêutica;
(D) via de administração;
(E) data de validade do medicamento.

As farmácias e drogarias devem possuir os seguintes
documentos no estabelecimento, EXCETO:
(A) autorização do Fiscal da ANVISA para funcionamento
provisório;
(B) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)
expedida pela Anvisa;
(C) Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão
Estadual ou Municipal de Vigilância Sanitária,
segundo legislação vigente;
(D) Certidão de Regularidade Técnica, emitido pelo
Conselho Regional de Farmácia da respectiva
jurisdição;
(E) Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, conforme
a legislação vigente e as especificidades de cada
estabelecimento.

QUESTÃO 36

O estabelecimento deve manter Procedimentos
Operacionais Padrão (POPs) referentes às atividades
abaixo, EXCETO:
(A) aplicação de injetáveis em crianças menores de 2 anos;
(B) manutenção das condições higiênicas e sanitárias
adequadas a cada ambiente da farmácia ou drogaria;
(C) dispensação de medicamentos;
(D) destinação dos produtos próximos ao vencimento;
(E) destino dos produtos com prazos de validade vencidos.
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QUESTÃO 37

(D) 60 dias;
(E) 90 dias.

Nas dispensações farmacêuticas fracionadas, o carimbo
indicativo da dispensação deve conter:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 42

data da dispensação;
nome do farmacêutico responsável pelo fracionamento;
inscrição do farmacêutico no CRF;
data de validade do medicamento;
razão social da farmácia ou drogaria.

Em casos de tratamentos prolongados com
antimicrobianos, a receita deve conter informações
quanto a indicação de uso, com a quantidade a ser
utilizada a cada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 38

A Resolução da Diretoria Colegiada 80 de 2006 trata de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

medicamentos especiais;
fracionamento de medicamentos;
boas práticas de manipulação de medicamentos;
farmácia magistral;
manipulação de cosméticos.

QUESTÃO 43

Em relação aos medicamentos antimicrobianos, é correto
afirmar que:
(A) podem ser fracionáveis de acordo com resolução
específica;
(B) não podem ser fracionados em hipótese alguma;
(C) não podem ser comercializados em estabelecimentos
comerciais;
(D) podem ser comercializados sem retenção de receita
em condições especiais;
(E) devem apresentam prazo de validade estendido.

QUESTÃO 39

O ANEXO VI da Resolução da Diretoria Colegiada 67 de
2007 trata de boas práticas de:
(A) manipulação de produtos estéreis (BPMPE) em
farmácias;
(B) manipulação de preparações homeopáticas (BPMH)
em farmácias;
(C) preparação de dos unitária e unitarização de doses
de medicamentos em serviços de saúde;
(D) manipulação de hormônios, antibióticos, citostáticos
e substâncias sujeitas a controle especial;
(E) manipulação de substâncias de baixo índice
terapêutico.

QUESTÃO 44

O destino da primeira via de prescrição de um
medicamento antimicrobiano é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40

Quantos medicamentos contendo antimicrobianos pode
conter uma única receita?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 dia;
1 semana;
15 dias;
1 mês;
2 meses.

Não há limite;
1;
Até 2;
Até 5;
Até 10.

retenção pelo estabelecimento;
devolução ao paciente;
encaminhamento à ANVISA;
encaminhamento ao CRF;
destruição.

QUESTÃO 45

Os medicamentos, quando fracionados, devem ser
condicionados:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 41

Em casos de tratamentos prolongados com
antimicrobianos, o prazo máximo para aquisição dos
medicamentos após a emissão da receita é de:
(A) 10 dias;
(B) 15 dias;
(C) 30 dias;
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QUESTÃO 46

(C) que o procedimento seja efetuado em caráter
excepcional ou quando da indisponibilidade
da matéria-prima no mercado e ausência da
especialidade farmacêutica na dose e concentração
e ou forma farmacêutica compatíveis com as
necessidades terapêuticas do paciente;
(D) que o procedimento seja efetuado em caráter
contínuo;
(E) que o medicamento obtido seja para uso
extemporâneo.

Toda embalagem secundária para fracionados deve
conter:
(A) razão social da farmácia
fracionamento;
(B) código de barras;
(C) código de cores;
(D) nome do paciente;
(E) endereço do paciente.

responsável

pelo

QUESTÃO 50

QUESTÃO 47

O fracionamento de um medicamento:

Na organização de uma farmácia, os medicamentos
controlados devem ser alocados:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) pode ser realizado por um grupo de pessoas com o
mesmo medicamento prescrito;
(B) pode ser realizado pelo médico prescritor;
(C) pode ser realizado em qualquer lugar, contanto que
seja por um farmacêutico;
(D) pode ser realizado no balcão da farmácia;
(E) é procedimento privativo de farmácias e drogarias
devidamente regularizadas junto aos órgãos de
vigilância sanitária competentes.

separadamente na prateleira;
ao alcance do usuário;
em armário fechado com chave;
em ordem alfabética na prateleira;
na prateleira fora do alcance do usuário.

QUESTÃO 48

A sala destinada às atividades de preparação de dose
unitária ou unitarizada de medicamento deve estar
devidamente identificada e suas dimensões devem estar
compatíveis com o volume das operações, devendo
possuir no mínimo os seguintes itens, EXCETO:
(A) bancada revestida de material liso, resistente e de
fácil limpeza;
(B) pia com água corrente;
(C) instrumento cortante, equipamentos, utensílios,
vidrarias e demais materiais para uso exclusivo
nas atividades de preparação de dose unitária ou
unitarizada de medicamento e que permita sua
limpeza e sanitização;
(D) lixeira com tampa, pedal e saco plástico, devidamente
identificada;
(E) mesa separada para refeitório.

QUESTÃO 49

As farmácias de atendimento privativo de unidade
hospitalar ou equivalente de assistência médica que
realizar transformação/derivação de medicamentos
devem atender aos requisitos abaixo, EXCETO:
(A) que o procedimento seja exclusivo para elaboração
de doses unitárias e unitarização de doses, visando
atender às necessidades terapêuticas exclusivas de
pacientes em atendimento nos serviços de saúde;
(B) que o procedimento seja justificado tecnicamente ou
com base em literatura científica;
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