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TIPO 1 – BRANCA 

VAGA: TÉCNICO EM FARMÁCIA (HOSPITALAR) 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Heresia 
 

As culturas científica e humanística eram separadas, 
entre outras razões, pela linguagem. Tinham vocabulários 
diferentes. Seus códigos não combinavam. Previa-se até que 
se distanciariam tanto que um dia nenhuma comunicação 
seria possível entre as duas. O advento da língua comum dos 
computadores parecia ter diminuído essa discrepância, mas 
curiosamente a divisão perdurou, agora entre facções da 
mesma cultura, que usam o mesmo vocabulário e não se 
entendem. Economistas de um lado e de outro (rudemente, 
esquerda e direita) lidam com os mesmos números, analisam 
os mesmos gráficos, recebem as mesmas informações e falam 
todos o mesmo idioma universal, só variando o estilo – e veem 
e preveem coisas diferentes.  

A não ser que se procure a causa da cisão no terreno 
movediço do caráter de cada um, ela não tem explicação. Ou 
tem: o mundo da ciência econômica, como todos os mundos, 
está subdividido entre humanistas e seus contrários, que 
divergem nos seus pressupostos antes de divergirem nas suas 
interpretações e receitas. O que os separa é o valor que dão à 
vida humana, o princípio de todas as equações matemáticas 
para uns e um dado irrelevante para outros. Não se trata de 
ter melhor ou pior coração. Como já disse alguém, ninguém 
tem o monopólio dos bons sentimentos. Mas a sua escolha de 
lado na divergência entre economistas, no fim, é uma 
definição de escolha política. É-se solidário pela mais egoísta 
das razões, por uma preocupação elementar com a salubridade 
do meio em que se respira, porque uma civilização que sacrifica 
o ser humano pelo lucro não é exatamente o ambiente em que 
se quer viver. 

Quando a Europa submergiu na intolerância religiosa e 
no obscurantismo da Idade das Trevas, dominada por uma 
espécie de pensamento único que condenava como heresia 
qualquer forma de desafio dos dogmas da Igreja, e nem os 
reis sabiam ler, foi nos claustros da própria Igreja que a 
escrita e a cultura clássica foram preservadas e, quase sem 
querer, resistiram ao dogma. Hoje, outra vez, uma minoria 
herética se vê sitiada por dogmas inquestionáveis. Mas a 
Idade das Trevas acabou na Renascença. 
(Por Luiz Fernando Veríssimo. Disponível em: http://www.jornalcontato. 

com.br/home/index.php/heresia-luis-fernando-verissimo-o-globo/. 
Acesso em: 25/06/2019.)   

 
Questão 01 
Esse texto foi escrito com a finalidade comunicativa de: 
A) Defender o respeito à vida humana.  
B) Defender o ponto de vista científico.  
C) Esclarecer as divergências entre economistas de esquerda 

e de direita. 
D) Explicar a diferença entre a cultura científica e a cultura 

humanística.    

Questão 02 
De acordo com o texto, a cultura científica e a cultura 
humanística: 
A) Distanciaram-se tanto, que não conseguem mais dialogar.  
B) Representam duas formas diferentes de interpretar o 

mundo.  
C)  Fundiram-se com a globalização das informações, por 

isso não há mais divisão de lados.  
D)  Mantêm não só suas diferenças bem delimitadas, como 

também um vocabulário próprio. 
 
Questão 03 
Os economistas, de acordo com o texto, formam um grupo 
de indivíduos: 
A) Que se desdobra, já que nem todos partilham as mesmas 

crenças. 
B) Que analisa os mesmos dados e chega, portanto, às mesmas 

conclusões.  
C) Que não utiliza a mesma linguagem; por isso, não consegue 

se comunicar. 
D) Coeso, que partilha das mesmas ideologias e só se opõe 

a crenças de outros grupos de indivíduos. 
 
Questão 04 
No trecho “O advento da língua comum dos computadores 
parecia ter diminuído essa discrepância (...)” (1º§), a palavra 
sublinhada é um pronome demonstrativo, que foi utilizado 
para:  
A) Situar, no tempo, uma informação.  
B) Situar a posição de um ser no espaço.   
C) Localizar no próprio texto uma informação referenciada 

anteriormente.  
D) Localizar no próprio texto uma informação que será 

referenciada mais à frente. 
 
Questão 05 
No trecho “(...) ninguém tem o monopólio dos bons senti-
mentos. Mas sua escolha de lado na divergência entre 
economistas, no fim, é uma definição de escolha política. É-se 
solidário pela mais egoísta das razões, por uma preocupação 
elementar com a salubridade do meio em que se respira, 
porque uma civilização que sacrifica o seu humano pelo lucro 
não é exatamente o ambiente em que se quer viver.” (2º§), 
respectivamente, as palavras sublinhadas sinalizam, do ponto 
de vista semântico, reações de: 
A) Condição e explicação.  
B) Oposição e explicação. 
C) Adição e conformidade. 
D) Oposição e consequência. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
Em uma área com 100 mil habitantes, foram notificados 
cerca de 50 casos de sarampo nos últimos dois meses. Com 
essas informações, os serviços de saúde podem construir 
indicadores a respeito desse agravo. Considerando tais 
informações, assinale o indicador de saúde que poderá ser 
elaborado com os dados descritos. 
A) Taxa de epidemia. 
B) Coeficiente de incidência. 
C) Coeficiente de prevalência. 
D) Coeficiente de morbidade geral. 
 

Questão 07 
Para o estudo sobre a mortalidade infantil e materna em 
uma determinada área, deve-se advertir que o denominador 
usado para a construção desses indicadores de saúde são 
feitos à base de dados que implicam: 
A) O número de nascidos vivos na área. 
B) O número de óbitos de menores de um ano. 
C) O total de habitantes da área a ser estudada. 
D) O número de óbitos de mulheres em idade fértil. 
 

Questão 08 
“Compreende uma área geográfica de tamanho variável que 
comporta populações com características epidemiológicas e 
sociais e necessidades, assim como os recursos de saúde 
para atendê-la.” Trata-se de: 
A) Território do distrito sanitário. 
B) Área de referência do sistema terceirizado de saúde local. 
C) Área de referência do sistema complementar de saúde 

local. 
D) Regionalização de população subscrita aos sistemas 

múltiplos de saúde. 
 
Questão 09 
No campo da promoção da saúde são considerados exemplos 
de aplicação do SUS para com a população: 
I. Educação em saúde. 
II. Bons padrões de alimentação e nutrição. 
III. Serviços odontológicos preventivos. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas. 
 

Questão 10 
Considerando a lista de doenças de notificação compulsória, 
segundo o Ministério da Saúde, analise as patologias a seguir. 
I. Febre amarela. 
II. Toxoplasmose.  
III. Sífilis em todas as suas formas. 
IV. Dengue.  

Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
O consumo de água de uma farmácia em um determinado 
mês foi de 20 m³. Podemos afirmar que a informação equivale 
a: 
A) 20 L 
B) 200 L 
C) 2.000 L 
D) 20.000 L 
 
Questão 12 
Um determinado medicamento possui a seguinte prescrição:  
 

IODO .......................... 90 mg 
HIDROCORTISONA ... 150 mg 
CREME BASE ...... qsp .... 30 g 
 

Isso significa que deverá ser adicionado creme base até que 
a mistura total tenha 30 g no todo. Qual será a massa de 
creme base nesse medicamento? 
A) 6 g 
B) 210 g 
C) 29,76 g 
D) 30,24 g 
 
Questão 13 
Um paciente é instruído a ingerir 30 gotas de dipirona a 
cada 6 horas durante 5 dias. Considerando que a solução 
de dipirona possui uma concentração de 500 mg/mL e que 
20 gotas equivalem a 1 mL, assinale a massa de dipirona 
ingerida por esse paciente durante o tratamento. 
A) 1,5 g 
B) 15 g 
C) 30 g 
D) 45 g 
 
Questão 14 
Em relação às formas farmacêuticas sólidas e líquidas de 
uso oral, assinale a afirmativa correta. 
A) Paladares desagradáveis são, geralmente, mais eviden-

ciados quando as substâncias estão na forma sólida. 
B) Os fármacos são, geralmente, mais estáveis na forma 

líquida, tendo, portanto, um maior prazo de validade. 
C) Doses mais precisas são, geralmente, mais facilmente 

obtidas medindo volumes das formas líquidas, fornecendo 
doses individualizadas. 

D) A modificação da liberação de um determinado fármaco, a 
partir do medicamento que o contém, pode, geralmente, 
ser obtida em formas sólidas do que em formas líquidas. 
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Questão 15 
Qual é o princípio teórico da tamisação? 
A) Esterilização de material usando radiação ultravioleta. 
B) Evaporação e posterior condensação de uma substância 

líquida. 
C) Desenvolvimento da separação e calibração das partículas 

sólidas. 
D) Submissão de um produto a repetidos choques contra 

uma superfície dura. 
 
Questão 16 
Diversas características físico-químicas afetam a absorção 
de um fármaco administrado na forma sólida. Uma delas é 
referente ao coeficiente de partição que se trata de: 
A) Afinidade relativa do fármaco para óleo e água. 
B) Fração não ionizada do fármaco após a sua dissolução. 
C) Incompatibilidade relativa entre o excipiente e o fármaco. 
D) Percentual de fármaco que se apresenta em uma determi-

nada forma cristalina. 
 
Questão 17 
Para o preparo de algumas soluções é necessário o uso de 
agentes tensoativos com o objetivo de: 
A) Aumentar a tensão superficial da solução, tornando-a 

mais viscosa. 
B) Reduzir a atividade de água, facilitando a conservação 

microbiológica. 
C) Aumentar a estabilidade da mistura, impedindo a altera-

ção do pH do meio. 
D) Dispersar em um sistema aquoso substâncias normal-

mente insolúveis na água. 
 
Questão 18 
A Resolução nº 44/2009 e suas alterações dispõem sobre 
as boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do 
funcionamento, da dispensação e da comercialização de 
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em 
farmácia e drogarias e dá outras providências. Sobre o 
armazenamento de medicamentos, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O estabelecimento deverá controlar a temperatura de 

medicamentos que devem ser armazenados abaixo da 
temperatura ambiente. Este controle deve ser feito pelas 
manhãs ao iniciar o expediente. 

B) O estabelecimento deverá armazenar, no espaço desti-
nado ao estoque, as caixas no piso e encostadas na parede. 
Isso evita acidentes por queda, especialmente em medica-
mentos cujo recipiente é de vidro. 

C) O estabelecimento deverá armazenar os medicamentos 
sujeitos a controle especial em prateleiras abertas atrás 
do balcão de atendimento. Isso evita a automedicação 
que para estes compostos é perigoso. 

D) Os produtos violados, vencidos, sob suspeita de falsificação, 
adulteração ou alteração devem ser armazenados fora do 
ambiente de dispensação e claramente identificados. Isso 
evita que sejam dispensados ao público. 

 

Questão 19 
Em um processo de filtração é necessário um filtro que 
suporte o elemento filtrante. Em um processo de filtração 
a vácuo, o funil geralmente utilizado é do tipo: 
A) Buchner. 
B) Separação. 
C) Decantação. 
D) Vidro simples. 
 
Questão 20 
A água purificada para o uso em farmácia de manipulação 
pode ser obtida através de, EXCETO: 
A) Filtração. 
B) Destilação. 
C) Deionização. 
D) Osmose reversa. 
 
Questão 21 
A farmacopeia brasileira faz uma distinção de controle 
entre água purificada e água para injetáveis. A principal 
característica da água para injetáveis que a difere da água 
purificada é a ausência de: 
A) Coliforme. 
B) Endotoxina. 
C) Bactéria heterotrófica. 
D) Condutividade elétrica. 
 
Questão 22 
Para representar a concentração de uma determinada solu-
ção, mostrando o volume de soluto em mL para cada 100 mL 
de solução, deve-se utilizar: 
A) Mol por litro. 
B) Miligramas por cento. 
C) Equivalentes por litro. 
D) Porcentagem volume por volume. 
 
Questão 23 
A absorção de um medicamento na forma sólida depende 
dos seguintes fatores, EXCETO: 
A) Dissolução do fármaco nos fluidos gastrintestinais. 
B) Modo de interação do fármaco no seu sítio de ação. 
C) Desintegração da forma sólida, liberando moléculas do 

fármaco. 
D) Permeação do fármaco através da membrana celular das 

células do trato gastrintestinal. 
 
Questão 24 
Ao preparar pós, alguns problemas podem surgir quando 
algumas substâncias cristalinas, ao serem pulverizadas, 
liberam moléculas de água de cristalização. Esta água 
liberada pode torná-lo pastoso ou chegar a liquefazê-lo. As 
substâncias que evidenciam tal característica se referem às 
substâncias: 
A) Fundidas. 
B) Eflorescentes. 
C) Higroscópicas. 
D) Deliquescentes. 
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Questão 25 
Granulado é uma forma farmacêutica sólida. Após a sua 
manipulação, o controle de qualidade deve avaliar certos 
parâmetros; dentre eles, a friabilidade, ou seja, os grânulos 
deverão: 
A) Ter a capacidade de fluir verticalmente em condições 

bem definidas. 
B) Ser suficientemente resistentes para não voltarem ao 

estado de pó durante o transporte. 
C) Ter a capacidade de reduzir a temperatura da água, 

formando uma mistura endotérmica. 
D) Ser suficientemente resistentes para não se liquefazerem 

ao ser submetidos à temperatura de 42° C. 
 
Questão 26 
NÃO se refere à característica de uma boa suspensão: 
A) Apresentar estabilidade química, física e microbiológica. 
B) Sedimentar rapidamente e redispersar lentamente com a 

agitação suave do recipiente. 
C) Ser constituída por partículas sólidas de tamanho redu-

zido, distribuídas uniformemente na fase contínua. 
D) Não produzir crescimento cristalino e nem formar sedi-

mento duro não dispersível no fundo do frasco. 
 
Questão 27 
São consideradas recomendações para conservar água 
purificada, EXCETO: 
A) O contato com ar possibilita a contaminação microbiológica. 
B) O contato com ar faz com que reduza o pH pela dissolução 

de gás carbônico. 
C) Recipientes de vidro sem qualidade doam íons silicatos, 

tornando a água alcalina. 
D) Recipientes de polietileno doam metais, alterando a 

condutividade elétrica da água. 
 
Questão 28 
Géis possuem, em geral, um efeito emoliente; e refrescante, 
mas a sua rápida secagem transforma, muitas vezes, em 
uma película quebradiça ao aplicada na epiderme. Para 
permitir que as películas formadas fiquem elásticas e 
protejam melhor a pele, deve-se adicionar: 
A) Glicerina. 
B) Álcool isopropílico. 
C) Carbonato de cálcio. 
D) Dodecil-sulfato de sódio. 
 
Questão 29 
Incompatibilidades, em farmácia, se referem a modificações 
imprevistas e desfavoráveis sobre a ação de medicamentos. 
Um exemplo se trata da recomendação de não usar ácido 
salicílico em sabões alcalinos pelo fato de: 
A) Promoverem a separação de fases. 
B) Acelerarem o crescimento microbiológico. 
C) Promoverem a alteração da cor do produto. 
D) Promoverem a formação de complexos com o princípio 

ativo, inativando-o. 

Questão 30 
A composição básica de um creme pode incluir a adição de 
uma substância que complexa íons metálicos, impedindo 
sua ação danosa sobre os demais componentes da formu-
lação. Este tipo de substância é conhecido como agente: 
A) Dispersante. 
B) Edulcorante. 
C) Fluidificante. 
D) Sequestrante. 
 
Questão 31 
Agentes gelificantes são utilizados nas preparações farma-
cêuticas por conferirem aumento de viscosidade. Assinale a 
substância que evidencia tal propriedade, servindo, ainda, 
para formação de géis transparentes e translúcidos. 
A) Metilcelulose. 
B) Ácido ascórbico. 
C) Álcool cetoesteárico. 
D) Butil-hidróxi-tolueno. 
 
Questão 32 
“Soluções aquosas extrativas obtidas do lançamento de 
água geralmente aquecida à ebulição sobre uma droga 
sólida, mantendo-se o sólido e o líquido encerrados em um 
recipiente fechado, em contato durante um certo tempo.” 
Trata-se de: 
A) Elixir. 
B) Infuso. 
C) Tintura. 
D) Xarope.  
 
Questão 33 
Agentes edulcorantes são utilizados para mascarar e/ou 
melhorar o sabor de formas farmacêuticas líquidas. Assinale, 
a seguir, a substâncias utilizada para tal finalidade. 
A) Sílica gel. 
B) Citrato sódico. 
C) Goma arábica. 
D) Ciclamato sódico. 
 
Questão 34 
Produtos odoríferos obtidos pela destilação, em presença de 
água, de plantas contendo óleos essenciais, são conhecidos 
como: 
A) Digesto. 
B) Espírito. 
C) Hidrolato. 
D) Suspensão. 
 
Questão 35 
A legislação brasileira afirma que, ao receber uma matéria- 
-prima, os seguintes testes devem ser efetuados, EXCETO:  
A) Densidade. 
B) Viscosidade. 
C) Solubilidade. 
D) Ponto de fusão. 
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Questão 36 
Como são conhecidas as formas farmacêuticas semissólidas 
que contêm uma elevada concentração de pós finamente 
dispersos? 
A) Pasta. 
B) Tablet. 
C) Cerato. 
D) Unguento. 
 
Questão 37 
Uma das propriedades físico-químicas dos géis é a sua 
capacidade de reassumir o seu estado sólido ou semissólido, 
após algum tempo em repouso, ou sofrer fluidificação por 
agitação. Esta propriedade é conhecido como: 
A) Sineresia. 
B) Tixotropia. 
C) Embebição. 
D) Intumescimento. 
 
Questão 38 
Muitos processos farmacotécnicos utilizam a filtração como 
processo de separação rotineiramente. Em termos gerais, o 
aquecimento de certos produtos facilita a sua filtração, pois: 
A) Diminui a viscosidade da solução. 
B) Retarda o processo de decantação. 
C) Impede a coagulação das substâncias. 
D) Aumenta o tamanho das partículas por dilatação. 
 
Questão 39 
No controle de qualidade físico-química de produtos farma-
cêuticos semissólidos, um dos estudos se refere à reologia. 
Através da reologia, é possível estudar: 
A) A acidez do produto. 
B) A consistência do produto. 
C) O prazo de validade do produto. 
D) O ponto de solidificação do produto. 
 
Questão 40 
As formas farmacêuticas destinadas ao uso externo, com 
consistência firme, que não se liquefazem a 37° C, mas que 
se tornam moles formando massas plásticas, flexíveis e 
adesivas se tratam de: 
A) Loção. 
B) Pomada. 
C) Emplastro. 
D) Linimento. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


