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QUADRO OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR (QOSPM) – FARMACÊUTICO – FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater 

 

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, 
que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se 
sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, 
a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional 
do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade 
civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro. 

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira 
edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com 
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu 
algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de 
violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder 
público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia. 

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) 
Mulheres, a sul-africana Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs 
ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica. 

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 
milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram 
por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras 
questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da 
pandemia também perderam o emprego. 

(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-
mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html. Adaptado.)  

 

Questão 01 
Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu 
enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido: 
A) Certeza. 
B) Garantia. 
C) Exigência. 
D) Necessidade. 
E) Comprovação. 
 

Questão 02 
De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à 
violência: 
A) Doméstica e familiar.  
B) Física e outros tipos de violência. 
C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.  
D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. 
E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus. 
 

Questão 03 

Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão 
dos parágrafos e do texto. Em “Apesar da diminuição da violência [...]” (2º§), a expressão destacada: 
A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal. 
B) Introduz uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial. 
C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo. 
D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão. 
E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas. 
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Questão 04 

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta. 
A) O adjetivo “calamitosa” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “a pandemia do novo coronavírus”. 
B) Em “[...] apontam dados da terceira edição [...]” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “apontam” seja 

substituída por “aponta-se”. 
C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] cerca de 13 milhões de brasileiras relataram 

[...]” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral. 
D) Se em “O mesmo estudo indica [...]” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “estudo”, seguida de “a mesma informação, a 

mesma análise”; a forma verbal “indica” permaneceria na terceira pessoa do singular. 
E) A forma verbal “sofreu” pode ser substituída por “sofreram” em “[...] uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos 

sofreu [...]” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “quatro brasileiras”. 
 

Questão 05 

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. 
Indique o trecho que apresenta tal elemento. 
A) “[...] afirmou que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§) 
B) “[...] se levarmos em conta que outras questões [...]” (4º§) 
C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§) 
D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§) 
E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§) 
 

Questão 06 

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo: 
A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado. 
B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras. 
C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se 

destina.  
D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande 

público. 
E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do 

conhecimento. 
 

Questão 07 

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, 
assinale a a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado. 
A) “[…] que, calamitosa, agravou-se […]” (1º§) / calamitosa 
B) “[…] que demanda comprometimento também dos homens […]” (1º§) / ela 
C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, […]” (3º§) / situação 
D) “[…] ela diz respeito a um movimento muito maior, […]” (1º§) / violência contra a mulher 
E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras […]” (2º§) / pesquisa visível e invisível 
 

Questão 08 

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo 
coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que: 
I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas. 
II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.  
III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade 

à sociedade.  
IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência 

contra a mulher.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
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Questão 09 
Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “Esses números correspondem a 
informações [...]” (2º§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado. 
A) À apresentação iremos todos. 
B) Ao documento a diretora solicitou. 
C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez. 
D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.  
E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório. 
 

Questão 10 

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido: 
A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus. 
B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais. 
C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus. 
D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020. 
E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida 

contra elas. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11 
Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira 
para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R$ 60,00 e, se uma demanda 
é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R$ 1.050,00 após o serviço 
prestado, o número de demandas realizadas corretamente é: 
A) 24 
B) 25 
C) 26 
D) 27 
E) 28 
  

Questão 12 
Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia 
e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados 
da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os. 

 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia; 

 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia; 

 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia; 

 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia; 

 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e, 

 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia. 
De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que: 
A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia. 
B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia. 
C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia. 
D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia. 
E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.  
 

Questão 13 
No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo 
procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?  
A) 30 
B) 60 
C) 90  
D) 120 
E) 180 
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Questão 14 
Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia 
durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa: 
 

 
Aumento de Insônia 

Sexo Sim Não 

Masculino 46 82 

Feminino 38 54 

Considere os eventos: 

 X: selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados; 

 Y: selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e, 

 Z: selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas. 
Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que: 
A) P(X) < P(Y) < P(Z) 
B) P(X) < P(Z) < P(Y) 
C) P(Y) < P(X) < P(Z) 
D) P(Z) < P(Y) < P(X) 
E) P(Z) < P(X) < P(Y) 
 

Questão 15 
O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil X de um determinado 
mês é dado pelo valor da função f(x) = –x2 + 12x – 27, em que x = 1, 2, ..., 20. Os dias úteis em que houve julgamentos são 
aqueles que satisfazem f(x) > 0. Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais. 
II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6. 
III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo 

dia útil.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) III. 
C) I e II. 
D) I e III. 
E) II e III. 
 

Questão 16 
Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista 
e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais 
da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que 
Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que: 
A) Bárbara é cardiologista. 
B) Adriana é ginecologista. 
C) Camila é a médica da família. 
D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.  
E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde. 
 

Questão 17 
Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R$ 120,00, 
que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e 
foi necessário acrescentar R$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram 
para a compra do presente? 
A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 14 
E) 16 
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Questão 18 
O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado 
à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% 
da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que PQ = 25 m; QU = 22 m; e, UR = 28 m.  
 

 
 

Se o segmento ST possui X metros, todos os valores possíveis de X devem satisfazer: 
A) 2 ≤ x ≤ 24 
B) 2 ≤ x ≤ 32 
C) 18 ≤ x ≤ 32 
D) 24 ≤ x ≤ 36 
E) 24 ≤ x ≤ 48 
 

Questão 19 
Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfer-
meiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os 
profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em 
cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado? 
A) 20 
B) 25 
C) 26 
D) 35 
E) 36 
 

Questão 20 
Após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo 
ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores 
restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram 
alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de M? 
A) 40 
B) 48 
C) 54 
D) 66 
E) 84 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Questão 21 
O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO: 
A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão 

institucional. 
B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 
C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia 

e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo. 
D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento 

do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério. 
E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação 

de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde. 
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Questão 22 
Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que 
lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando 
as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da: 
A) Equidade. 
B) Integralidade. 
C) Universalidade. 
D) Hierarquização. 
E) Regionalização. 
 

Questão 23 
“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com _____________ previstos(as) 
no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) as diretrizes                                                                                       
B) os princípios 
C) as atribuições 
D) as organizações 
E) as competências 
 

Questão 24 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, 
regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito 
de equidade: 
A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido. 
B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível. 
C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas. 
D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as 

suas necessidades específicas. 
E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e 

atendimentos com diferentes profissionais da saúde.  
 

Questão 25 
A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:  
A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.  
B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível. 
C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços. 
D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância 

sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso. 
E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos 

Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 

Questão 26 
Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de 
dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para 
captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área 
do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo 
possível captar informações a respeito de, EXCETO: 
A) Indicadores de Saúde. 
B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil. 
C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).  
D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e 

nutricional). 
E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, 

mortalidade, câncer). 
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Questão 27 
Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do 
sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que 
expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os. 
I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência 

e da assistência social. 
II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e 

a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional. 
III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 28 
A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração 
entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades 
de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, 
facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal 
nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO: 
A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS. 
B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde. 
C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. 
D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção 

Básica. 
E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de 

prevenção coletivas e individuais. 
 

Questão 29 
Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica: 
A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 
B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores. 
C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 
D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
E) 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. 

 

Questão 30 
O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho 
Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos 
princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto 
pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que 
implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os. 
A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS. 
B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida. 
C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
O texto sobre as atribuições do farmacêutico hospitalar na manipulação de medicamentos contextualiza as questões de 31 
a 36. Leia-o atentamente. 
 

Segundo o farmacêutico hospitalar Dr. Josué Schostack, “a presença do farmacêutico, dia e noite, no hospital, tranquiliza médicos, 
enfermeiros, numa constante troca de informações onde quem ganha, sempre, é o paciente”. Os serviços farmacêuticos no ambiente 
hospitalar estão intimamente relacionados ao controle e à segurança de todo o processo que envolve o medicamento. Na farmácia 
hospitalar, o farmacêutico é o administrador do medicamento e dos demais produtos para a saúde circulantes em todas as áreas do 
hospital, como ambulatórios e unidades de enfermagem, dentre outros. O farmacêutico é encarregado de funções administrativas e 
técnicas na rotina hospitalar: possui atribuições clínicas, participa de comissões como a de Controle de Infecção Hospitalar e de 
Farmácia e Terapêutica, atua em ações de suporte nutricional, exerce papel de destaque na seleção, aquisição, distribuição e em toda 
a cadeia logística de medicamentos e demais produtos de saúde, atua no planejamento estratégico integrado aos processos de 
gestão, inclusive de pessoas e, conforme a estrutura hospitalar, executa operações farmacotécnicas. Entre estas últimas, estão 
previstas atividades de: manipulação e avaliação da qualidade de fórmulas magistrais e oficinais; fracionamento de medicamentos; 
subdivisão e transformação de medicamentos; preparo de nutrição parenteral; e, preparo e diluição de germicidas. 

(Um poder chamado farmácia hospitalar. Pharmacia Brasileira, nº 88, p. 49-51. 2014. Adaptado.) 

 
Questão 31 
A dobutamina na forma cloridrato, disponível na concentração de 12,5 mg/mL, requer diluição imediatamente antes da 
administração. Considerando que o frasco-ampola deste medicamento contém 20 mL da solução, quando é diluído em soro 
fisiológico para preparar 500 mL de solução, qual será a concentração final do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) na solução 
final e qual o volume do diluente a ser utilizado? 
A) 500 µg/mL e 480 mL 
B) 500 mg/mL e 480 mL 
C) 0,125 g/mL e 480 mL 
D) 0,50 mg/mL e 500 mL 
E) 0,25 mg/mL e 500 mL 
 

Questão 32 
Considere que será tomado 1 mL do frasco-ampola anterior e que este volume deverá ser diluído como representado na 
imagem a seguir: em frações com volume final de 10 mL.  
 

 
 

Qual será a concentração do IFA no frasco 4?  
A) 1,25 µg/mL  
B) 1,25 mg/mL 
C) 0,125 µg/mL 
D) 0,125 mg/mL  
E) 0,0125 µg/mL 
 

Questão 33 
Entre as diferentes formas farmacêuticas disponíveis, os comprimidos são os mais produzidos em grande escala por 
apresentarem inúmeras vantagens, dentre as quais, possuírem a dose exata do IFA, permitirem a autoadministração e, ainda, 
possuírem boa aceitação. Os comprimidos podem ser revestidos ou não e, os revestimentos, por sua vez, podem ser 
funcionais e não funcionais. Sobre os comprimidos revestidos que não devem ser partidos ou triturados, bem como a 
justificativa para que eles não sofram transformações, assinale a alternativa INCORRETA.  
A) Ácido acetilsalicílico: revestimento para proteger a mucosa gástrica de irritação pelo IFA. 
B) Bromazepam: revestimento porque o IFA é insolúvel em solventes de uso farmacotécnico. 
C) Sulfassalazina: revestimento gastrorresistente para assegurar absorção do IFA no intestino.  
D) Divalproato de sódio: revestimento realizado para prolongar a liberação do IFA no organismo. 
E) Diclofenaco de sódio: revestimento gastrorresistente para proteger a mucosa gástrica de irritação pelo IFA. 
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Questão 34 
A forma do IFA utilizado no preparo da solução de dobutamina para administração intravenosa é o sal, cloridrato de 
dobutamina. Considerando que o fator de equivalência entre o sal e a base é 1,12, qual a quantidade do sal deverá ser 
utilizada para preparar um frasco-ampola contendo 20 mL do IFA a 12,5 mg/mL?  
A) 14 mg 
B) 140 mg 
C) 250 mg 
D) 280 mg 
E) 2.800 mg 
 

Questão 35 
A fórmula farmacêutica de uma solução de uso oftálmico contendo cetorolaco trometamol é dada a seguir. Considere que 1 
mL da solução oftálmica estéril equivale a 33 gotas e os excipientes utilizados no preparo do veículo.  
 

 

Componentes Quantidade 

Cetorolaco trometamol  25,0 mg 

Veículo q.s.p. 5,0 mL 

Excipientes do veículo: cloreto de benzalcônio; ácido etilenodiaminotetracético; octoxinol 
40; cloreto de sódio; hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico; água purificada. 

 

Assinale a quantidade do IFA administrada quando duas gotas são instiladas e a função do cloreto de sódio na formulação, 
respectivamente. (Obs: para fins de cálculo, considere o arredondamento sem casas após a vírgula.) 

A) 3,0 mg; agente conservante. 
B) 300 µg; agente conservante. 
C) 150 µg; agente complexante. 
D) 0,15 mg; agente isotonizante. 
E) 0,30 mg; agente isotonizante. 
 

Questão 36 
Sobre preparações extemporâneas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) São formulações individualizadas, manipuladas sob prescrição em farmácias de atendimento privativo de unidade hospitalar 

e que podem ser utilizadas por um período de até 48 horas após seu preparo. 
B) A estabilidade pode variar de uma formulação extemporânea para outra, em função do fármaco, dos excipientes, da forma 

farmacêutica, do processo de manipulação, da embalagem e das condições de armazenagem. 
C) Quando não houver informação específica de um fabricante sobre a validade de uma especialidade farmacêutica na embalagem 

primária e ocorrer a unitarização do produto, o período de uso deverá ser o mesmo das preparações extemporâneas. 
D) Quando ocorrer a transformação de uma especialidade farmacêutica em outra forma de apresentação e não existirem 

informações sobre estabilidade da formulação, o período de uso deverá ser o mesmo das preparações extemporâneas. 
E) Uma solução extemporânea, preparada a partir de uma especialidade farmacêutica, terá a estabilidade, a biodisponibilidade, 

a eficácia e a segurança garantidas, uma vez que o produto original foi submetido a ensaios de estabilidade e bioequivalência.  
 

Questão 37 
Analise as definições a seguir. 
I. “________________________________: procedimento de subdivisão ou transformação de especialidades farmacêuticas em 

outras formas farmacêuticas, desde que destinado à elaboração de doses unitárias, visando atender às necessidades terapêuticas 
exclusivas de pacientes em atendimento nos serviços de saúde.”  

II. “________________________________: procedimento que consiste na subdivisão da embalagem primária do medicamento 
em frações menores, a partir da sua embalagem original, mantendo os seus dados de identificação e qualidade, com vistas 
a assegurar a rastreabilidade do produto dos seus atributos de eficácia e segurança.” 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.  
A) I. Reconstituição II. Preparação de dose unitária 
B) I. Preparação de dose unitária II. Reconstituição 
C) I. Preparação de dose unitária II. Fracionamento 
D) I. Fracionamento II. Preparação de dose unitária 
E) I. Manipulação oficinal II. Preparação de dose unitária 
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O trecho a seguir contextualiza as questões de 38 a 41. Leia-o atentamente. 
 

No Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU) é importante observar a dose e a velocidade de 
infusão de um produto a ser administrado por via intravenosa, a fim de definir o número de unidades do medicamento a ser 
dispensado. Segundo a bula de um dos fabricantes de uma especialidade farmacêutica, o medicamento é preparado a partir do 
sal cloridrato de ondansetrona, na concentração de 2,5 mg/mL. A forma farmacêutica final para administração intravenosa é 
um líquido límpido, incolor a quase incolor, isento de partículas estranhas visíveis, contendo a ondansetrona na concentração 
de 2 mg/mL. O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente e protegido da luz, com prazo de validade de 24 meses 
a partir da data de fabricação. Cada ampola deve ser utilizada de uma só vez ou seu conteúdo pode ser diluído para infusão 
imediatamente após ser aberto, devendo ser descartada qualquer quantidade remanescente. Por fim, informa que a ampola 
não deve ser autoclavada.  
 

Questão 38 
Foi prescrito para um paciente idoso com quadro de emese induzida por quimioterápico e radioterapia, 16 mg de ondanse-
trona por infusão, em bolsa de 50 mL de solução intravenosa de cloreto de sódio a 0,9% p/v. Assinale, respectivamente, a 
quantidade necessária de ampolas do medicamento, o volume a ser infundido por minuto e o número de gotas por hora, 
considerando que a ampola contém 2 mL do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) na concentração de 2 mg/mL e que o tempo 
de infusão será de 15 minutos. 
(Obs: para fins de cálculo, considere o arredondamento na segunda casa após a vírgula.) 

A) 4 ampolas; 3,33 mL/min; e, 67 gotas 
B) 4 ampolas; 3,87 mL/min; e, 77 gotas 
C) 6 ampolas; 3,87 mL/min; e, 83 gotas 
D) 8 ampolas; 3,33 mL/min; e, 67 gotas 
E) 8 ampolas; 3,87 mL/min; e, 88 gotas 
 

Questão 39 
Assinale a alternativa que indica correta e respectivamente a forma farmacêutica do produto mencionado e o fator de equi-
valência entre o cloridrato de ondansetrona e a ondansetrona. 
A) Solução; 0,8 
B) Injetável; 0,8 
C) Solução; 1,25 
D) Injetável; 1,25 
E) Suspensão; 1,25 
 

Questão 40 
Sobre a ondansetrona e a forma para administração por infusão intravenosa, assinale a afirmativa correta. 
A) As ampolas devem ser armazenadas em temperatura de 2 a 8° C. 
B) As bolsas para administração por infusão podem ser armazenadas por 48 horas. 
C) Assim como as ampolas, as bolsas para administração por infusão são de uso imediato. 
D) As bolsas para administração por infusão podem ser armazenadas por 24 meses sob refrigeração. 
E) Pode ser realizada subdivisão das ampolas; os produtos unitarizados terão prazo de uso de 48 horas.  
 

Questão 41 
Sobre o processo de manipulação na farmácia hospitalar de produtos estéreis contendo cloridrato de ondansetrona, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O produto final pode ser submetido à esterilização terminal por autoclavação.  
(     ) A fim de prevenir a contaminação do produto terminado por micro-organismos, o procedimento de preparo deve ser 

asséptico.  
(     ) O processo de manipulação deve ocorrer sob fluxo laminar Classe ISO 5 (100 partículas/pé cúbico de ar), colocado em área 

Classe ISO 7. 
(     ) O produto final deve ser inspecionado visualmente, em área específica para revisão, com condições de iluminação e contraste 

adequadas.  
(     ) A água utilizada na preparação de produtos estéreis deve ser obtida no próprio estabelecimento, por deionização, ou por 

osmose reversa, obedecendo às características farmacopeicas de água para injetáveis.  
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F. 
C) V, F, V, F, V. 
D) F, V, V, V, F. 
E) V, V, V, V, V. 
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Questão 42 
Sobre o fracionamento no âmbito da farmácia hospitalar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A manipulação de saneantes, inclusive o fracionamento, trata-se de processos que podem ser realizados na farmácia hos-

pitalar, desde que, em sala apropriada.  
(     ) Na unidade hospitalar, o processo de fracionamento favorece a distribuição de medicamentos pelo Sistema de Distribuição de 

Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU).  
(     ) O fracionamento de medicamentos que contém Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) citostáticos, se realizado em sala 

separada, não requer a instalação de cabine de segurança biológica (CSB) classe II B2.  
(     ) Um dos critérios de seleção de medicamentos para inclusão no Guia Farmacoterapêutico da unidade é a priorização de 

formas de apresentação passíveis de fracionamento.  
(     ) O fracionamento é caracterizado pelo processo de subdivisão de um medicamento em frações menores, individualizadas, 

a partir da embalagem original, sem o rompimento da embalagem primária, mantendo seus dados de identificação.  
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F, V. 
B) V, V, F, V, F. 
C) V, V, V, V, F. 
D) F, V, F, V, F. 
E) F, F, V, F, V. 
 

Questão 43 
São ações que caracterizam a gestão clínica em uma unidade hospitalar, EXCETO:  
A) Seleção de medicamentos com base em princípios da farmacoterapia baseada em evidências.  
B) Implantação de sistema de distribuição automatizada de medicamentos no centro de terapia intensiva.  
C) Participação ativa na elaboração de protocolos para tratamento de infecções e na auditoria de antimicrobianos.  
D) Desenvolvimento de programas de intercambialidade terapêutica junto da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
E) Realização de intervenção farmacêutica conforme identificação de possíveis eventos adversos, ou quaisquer outros problemas 

relacionados aos medicamentos durante o processo de utilização. 
 

Questão 44 
O planejamento é um instrumento que permite melhorar o desempenho de um processo, otimizar a produção e elevar a eficácia 
e a eficiência de ações assistenciais, podendo ser pautado sob a ótica normativa ou estratégica. Sobre o planejamento na gestão 
da farmácia hospitalar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O processo de planejamento estratégico situacional se desdobra em quatro momentos: explicativo, normativo, estratégico 

e tático operacional.  
(     ) O processo de planejamento normativo compreende, basicamente, o diagnóstico, a definição de objetivos e metas, bem 

como a formulação de um plano de ação.  
(     ) No processo de planejamento estratégico situacional, o momento no qual são formuladas soluções para enfrentamento 

dos problemas identificados é considerado estratégico. 
(     ) O processo de planejamento normativo tem caráter determinístico e considera que há uma única explicação para a 

realidade.  
(     ) O processo de planejamento estratégico situacional considera o plano uma norma a ser cumprida, para que um objetivo 

seja alcançado sendo definido apenas através de critérios técnicos.  
A sequência está correta em 
A) V, V, F, V, F. 
B) V, F, V, F, F. 
C) F, F, V, F, V. 
D) F, V, F, V, F. 
E) V, V, V, V, V. 
 

Questão 45 
O controle da quantidade de insumos mantidos em estoque pode ser fundamentado pelo uso de ferramentas de classificação. 
Aquela que considera a relevância do insumo para o paciente quanto à sua essencialidade para a realização de um procedimento 
ou terapia, o prejuízo da sua falta e, a existência ou não de insumos substitutos ou equivalentes, é: 
A) Classificação ABC. 
B) Classificação PQR. 
C) Classificação XYZ. 
D) Classificação VEN. 
E) Avaliação da demanda. 
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Questão 46 
Sobre os sistemas de distribuição de medicamentos, relacione adequadamente o sistema às suas respectivas características. 
1. Coletivo. 
2. Individualizado. 
3. Misto. 
4. Dose unitária. 
(     ) O medicamento é enviado da farmácia pronto para ser administrado em dado paciente, após triagem e análise da prescrição 

pelo farmacêutico.  
(     ) O medicamento é dispensado para um paciente específico após requisição na farmácia.  
(     ) O medicamento fica disponível na unidade de internação, sendo responsabilidade da farmácia fazer a sua reposição periódica. 
(     ) O medicamento é dispensado para um paciente específico após requisição e há disponibilidade na unidade de internação. 
A sequência está correta em 
A) 2, 4, 1, 3. 
B) 4, 2, 1, 3. 
C) 4, 2, 3, 1. 
D) 2, 4, 3, 1. 
E) 3, 4, 2, 1. 
 

Questão 47 
Ao realizar o controle de estoque em uma unidade hospitalar, o farmacêutico reuniu as seguintes informações sobre o consumo 
de ampolas de fosfato dissódico de dexametasona.  
 

Consumo de ampolas no mês 1: 200 
Consumo de ampolas no mês 2: 300 
Consumo de ampolas no mês 3: 400 

         Tempo de reposição: 2 meses 
 

De acordo com as informações, calcule o ponto de ressuprimento, uma vez que o estoque mínimo deve ser suficiente para um 
mês de consumo.  
A) 400 
B) 600 
C) 630 
D) 900 
E) 1.200 
 

Questão 48 
“Análise que mede os custos das intervenções que produzem o máximo de sucesso para os desfechos observados, permitindo 
melhorar os resultados do tratamento em troca do uso de mais recursos. Compara os custos em unidades monetárias e a 
efetividade em unidades naturais de saúde, como anos de vida ganhos, mortes evitadas, redução da pressão em milímetros 
de mercúrio, dias sem dor, dentre outros. Possibilita, ainda, o uso na prática cotidiana das mesmas unidades utilizadas nos 
ensaios clínicos.” O tipo de análise farmacoeconômica descrita anteriormente é: 
A) Incremental.  
B) Custo-utilidade. 
C) Custo-benefício. 
D) Custo-efetividade. 
E) De minimização de custo. 
 

Questão 49 
Analise as definições a seguir. 
I. “Sobre a gestão de estoque e a aquisição de medicamentos, o ________________________ indica o nível de estoque do 

medicamento e sinaliza a necessidade de reposição do item, a fim de impedir que o estoque acabe, a distribuição seja 
interrompida e que o tratamento seja suspenso.”  

II. “A quantidade mínima capaz de suportar o aumento do tempo de ressuprimento programado ou o aumento do consumo, 
mantida para evitar o colapso do estoque e o prejuízo à qualidade do atendimento, refere-se a _______________________.” 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.  
A) I. ponto de segurança II. estoque de giro 
B) I. estoque de giro II. ponto de segurança 
C) I. ponto de ressuprimento II. estoque reserva 
D) I. estoque reserva II. ponto de ressuprimento 
E) I. estoque de segurança II. ponto de rotatividade 
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Questão 50 
Analise as afirmativas correlatas a seguir e a relação proposta entre elas. 
I. “Para a distribuição de doses unitárias, no processo de fracionamento, a embalagem original do medicamento deve ser 

mantida ou pode ocorrer o procedimento de reembalagem desde que existam rótulos com informações específicas do 
produto, tais como nome fantasia quando houver, nome químico, concentração do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), forma 
farmacêutica, lote, data de fabricação, prazo de validade e, código interno, quando houver.” 

 

PORQUE 
 

II. “Além da finalidade de manter a integridade do medicamento, evitar a contaminação cruzada, assegurar a estabilidade física, 
química e microbiológica, as embalagens secundárias têm a função de fornecer informações que garantam a rastreabilidade, 
o uso racional, a efetividade do medicamento e a segurança do usuário.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) As afirmativas I e II são falsas. 
B) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira.  
C) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa. 
D) As afirmativas I e II são verdadeiras e uma não justifica a outra. 
E) As afirmativas I e II são verdadeiras e a afirmativa I justifica a II. 
 

Questão 51 
Os conceitos de Erro de Medicação (EM), Evento Adverso a Medicamentos (EAMs), Problema Relacionado a Medicamentos 
(PRMs) e Reação Adversa a Medicamentos (RAMs) são dados a seguir; analise-os. 
I. “________: qualquer intercorrência na qual existe uma suspeita de que o dano sofrido pelo paciente ou usuário tenha 

ocorrido após a utilização de um medicamento, sem relação causal plenamente estabelecida.”  
II. “________: qualquer evento que pode ocasionar o uso inapropriado de um medicamento e/ou causar dano a um paciente, 

enquanto o medicamento está sob o controle dos profissionais de saúde ou usuários.” 
III. “________: qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, relacionada ao uso de um medicamento nas doses 

usualmente empregadas para profilaxia, diagnóstico, tratamento, ou modificação de funções fisiológicas.” 
IV. “________: ocorrência de problemas na farmacoterapia de um indivíduo, que causa ou pode causar interferência nos 

resultados terapêuticos e interferir na qualidade de vida do usuário.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.  
A) I. RAMs II. PRMs III. EANs IV. EM 
B) I. RAMs II. EM III. EAMs IV. PRMs 
C) I. EAMs II. EM III. RAMs IV. PRMs 
D) I. PRMs II. RAMs III. EM IV. EAMs 
E) I. PRMs II. EAMs III. EM IV. RAMs 
 

Questão 52  
Segundo classificação das RAMs por Rawlins & Thompson e Wills & Brown em A, B, C, D, E e F, relacione adequadamente as 
colunas a seguir.  
I. Reações que produzem falhas terapêuticas, provenientes de interações. 
II. Reações dependentes de dose e tempo e em função de efeito cumulativo. 
III. Reações dose-independentes, imprevisíveis e em desacordo com o mecanismo de ação do medicamento. 
IV. Reações aparecem que algum tempo após o uso do medicamento. 
V. Reações de abstinência e síndromes de retirada do medicamento. 
VI. Reações dose-dependentes e previsíveis; porém, com intensidade elevada. 
(     ) A. 
(     ) B. 
(     ) C. 
(     ) D. 
(     ) E. 
(     ) F. 
A sequência está correta em 
A) I. F, II. C, III. B, IV. D, V. E e VI. A. 
B) I. B, II. A, III. C, IV. F, V. E e VI. D. 
C) I. B, II. A, III. D, IV. C, V. E e VI. F. 
D) I. E, II. D, III. B, IV. A, V. F e VI. C. 
E) I. F, II. A, III. B, IV. C, V. E e VI. D.  
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As informações sobre o uso racional de antimicrobianos contextualizam as questões de 53 a 56. Leia-as atentamente.  
 

O uso inadequado e indiscriminado de antimicrobianos afeta tanto os pacientes que os utilizam quanto o ambiente hospitalar, uma 
vez que favorece a emergência e disseminação de cepas multirresistentes, além de aumentar a possiblidade da ocorrência de EAMs. 
Ainda potencializam o risco de morbidade e mortalidade e propiciam um maior consumo de recursos em saúde, agregando custos 
adicionais a esquemas farmacoterapêuticos. Segundo Ribeiro (2000), “promover o uso racional de antimicrobianos, preservando essa 
classe terapêutica, é o único caminho para evitar que a resistência bacteriana deixe sem alternativas terapêuticas toda a sociedade, 
principalmente, quando confrontada com o escasso surgimento de produtos novos no mercado com vantagens clinicamente 
comprovadas”. 

(RIBEIRO F. N. Resistência aos antibióticos. In: Fernandes, A.T., Fernandes, M. O. V. Infecção hospitalar e suas interfaces na área de saúde. São Paulo: 
Atheneu, 2000. Adaptado.) 

 

Questão 53 
Leia a tirinha a seguir. 
 

 
(Humor com Ciência. Infecção valente. Disponível em: https://www.humorcomciencia.com/tirinhas/. Acesso em: 15/02/2022.) 

 

Sobre o uso da tirinha em campanhas educativas, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Pode ser utilizada em campanhas acerca do uso irracional de antimicrobianos para profissionais que atuam no âmbito 

hospitalar.  
B) Pode ser utilizada em campanhas para a população, para estímulo do uso de antimicrobianos e controle de infecções 

bacterianas.  
C) Pode ser usada em campanhas para explicar a importância da antibioticoterapia e do cumprimento do esquema posológico 

para profissionais que atuam no âmbito hospitalar.  
D) Pode ser utilizada em campanhas acerca do controle de medidas para evitar o surgimento de bactérias multirresistentes 

para profissionais que atuam no âmbito hospitalar.  
E) Não deve ser utilizada em campanhas acerca do uso racional de antimicrobianos para a população, pois, pode estimular a 

automedicação e o descumprimento do esquema posológico.  
 

Questão 54 
Sobre as atribuições do farmacêutico na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Acompanhar a devolução de doses não administradas de antimicrobianos. 
(     ) Identificar e notificar casos de RAMs em função do uso de antimicrobianos. 
(     ) Controlar a dispensação de antimicrobianos e o tempo de uso de antimicrobianos de acordo com a previsão de duração 

do tratamento. 
(     ) Promover ações de educação continuada sobre o uso de produtos antissépticos para higienização das mãos para pacientes 

e membros da equipe em serviço. 
(     ) Dimensionar o consumo de antimicrobianos mediante determinação do percentual de pacientes que utilizam tais 

medicamentos e a frequência relativa do emprego de cada Insumo Farmacêutico Ativo (IFA). 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, V, V. 
B) V, V, V, F, F. 
C) V, F, F, F, V. 
D) F, F, V, F, V. 
E) F, V, F, V, F. 
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Questão 55 
São considerados relevantes para o estabelecimento de um programa de racionalização do uso de antimicrobianos em uma 
unidade hospitalar, EXCETO:  
A) Promover ações de educação para o uso de antimicrobianos tanto para pacientes quanto para a equipe profissional em 

serviço. 
B) Reduzir a pressão seletiva para o emprego de antimicrobianos específicos, diminuindo, dessa forma, a seleção de micro-organis-

mos resistentes.  
C) Realizar o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes no que concerne à antibioticoterapia, a fim de adequar protocolos 

clínicos, quando necessário. 
D) Empregar ferramentas de farmacoeconomia, a fim de analisar e minimizar custos hospitalares direta ou indiretamente 

ligados ao uso de antimicrobianos. 
E) Propor o emprego de protocolo de antibioticoprofilaxia para todos os pacientes de uma unidade hospitalar, objetivando prevenir 

casos de infecção e evitar a ocorrência de surtos. 
 

Questão 56 
Sobre o teste de sensibilidade a antimicrobianos por disco-difusão em ágar e os resultados do exame, analise as afirmativas 
a seguir.  
I. A comunicação articulada entre o laboratório de microbiologia e o farmacêutico clínico em relação aos resultados do exame 

é uma ação favorável para a prevenção do surgimento de cepas multirresistentes. 
II. O relatório do antibiograma feito pelo farmacêutico hospitalar deverá atender às possibilidades de acesso aos antimicrobianos 

segundo o Guia Farmacoterapêutico disponível na unidade. 
III. O relatório do antibiograma feito pelo farmacêutico hospitalar deverá atender às necessidades clínicas específicas do 

paciente, omitindo a sugestão de antimicrobianos com perfis de segurança desfavoráveis para ele. 
IV. O valor medido da zona de inibição é comparado com critérios padronizados, a fim de categorizar as amostras bacterianas 

em sensíveis ou resistentes frente à presença de um grupo de antimicrobianos testados e determinar a Concentração 
Inibitória Mínima (CIM). 

V. Por ser um teste quantitativo, os resultados do exame permitem ao prescritor definir a dose do antimicrobiano que resultará 
na melhor resposta terapêutica para o paciente evitando, assim, a ocorrência de RAMs.  

Está INCORRETO o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) IV e V. 
D) II, III e IV. 
E) III, IV e V. 

 
Questão 57 
Analise as afirmativas correlatas a seguir e a relação proposta entre elas. 
I. “Farmacoeconomia é uma área da economia em saúde que pode ser utilizada como ferramenta de suporte para a escolha 

da abordagem farmacoterapêutica, pois permite, além da mensuração dos custos, avaliar benefícios não econômicos do 
tratamento.” 

PORQUE 
 

II. “A escassez e a limitação de recursos financeiros nos hospitais públicos brasileiros aliado ao envelhecimento populacional são 
fatores que devem ser considerados na escolha da melhor abordagem farmacoterapêutica para o paciente hospitalizado.” 

Assinale a alternativa correta.  
A) As afirmativas I e II são falsas. 
B) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa. 
C) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira. 
D) As afirmativas I e II são verdadeiras e uma não justifica a outra. 
E) As afirmativas I e II são verdadeiras e a afirmativa I justifica a II. 

 
Questão 58 
São indicadores de casos suspeitos de Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) que podem ser detectados em prescrições 
médicas recebidas e avaliadas em uma unidade de farmácia hospitalar, EXCETO:  
A) Prescrição de anti-histamínico ou corticoide.  
B) Suspensão brusca do uso de um medicamento.  
C) Prescrição de antídoto ou Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) reversor. 
D) Substituição de um medicamento por outro de mesma classe terapêutica. 
E) Manutenção da dose e mudança na via de administração de um medicamento. 
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Questão 59 
São intervenções que visam reduzir os Erros de Medicação (EMs) em ambiente hospitalar, EXCETO:  
A) Revisar a prescrição e os cálculos de dose. 
B) Implantar um sistema de prescrição informatizado. 
C) Realizar a reconciliação medicamentosa da prescrição. 
D) Privilegiar o uso de medicamentos administrados pela via parenteral. 
E) Realizar ações de educação continuada com os profissionais em serviço. 
 

Questão 60 
“No sistema de distribuição de medicamentos _____________________, os medicamentos são distribuídos prontos para o 
uso, de acordo com a prescrição e sem necessidade de _____________________ ou transformação, minimizando a ocorrência 
de ____________ por ______________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.  
A) coletivo / subdivisão / RAMs / EMs 
B) dose unitária / subdivisão / RAMs / EMs 
C) individualizado / subdivisão / EMs / RAMs 
D) dose unitária / fracionamento / EMs / RAMs 
E) individualizado / fracionamento / RAMs / EMs 

 
Questão 61 
Se o farmacêutico atuar em uma unidade hospitalar que contemple a manipulação de medicamentos, a forma farmacêutica 
líquida escolhida para incorporar a azitromicina para um paciente pediátrico, na dose de 40 mg/mL e, o excipiente empre-
gado para dar o sabor de morango são, respectivamente:  
A) Xarope e edulcorante. 
B) Solução e flavorizante. 
C) Solução e edulcorante. 
D) Suspensão e flavorizante. 
E) Suspensão e edulcorante. 
 

Questão 62 
Analise as definições a seguir. 
I. “Assegurar, mediante aplicação de conhecimento multidisciplinar e funções relacionados ao cuidado centrado na pessoa, 

na família e na comunidade, a promoção da saúde, do bem-estar, da prevenção de doenças e da otimização do tratamento 
farmacoterapêutico.” 

II. “Conjunto de atividades que visam identificar, avaliar, compreender e prevenir a ocorrência de eventos adversos, ou quaisquer 
outros problemas relacionados aos medicamentos.” 

III. “Aplicação de raciocínio, conhecimento e métodos ao estudo do uso dos medicamentos e de seus efeitos, quer sejam eles 
benéficos ou adversos, em populações humanas.” 

As informações se referem correta e sequencialmente a: 
A) I. Farmacoterapia II. Farmacoeconomia III. Farmacovigilância 
B) I. Farmácia clínica II. Farmacovigilância III. Farmacoepidemiologia 
C) I. Farmacoepidemiologia II. Farmacovigilância III. Farmácia clínica 
D) I. Farmacoterapia II. Farmacovigilância III. Farmacoepidemiologia 
E) I. Uso racional de medicamentos II. Farmácia clínica III. Farmacoepidemiologia 
 

Questão 63 
Um farmacêutico de uma pequena unidade hospitalar, localizada em um município com 8.000 habitantes, dispensou a um 
paciente asmático, com infecção pulmonar, estável e sem histórico de diabetes, o medicamento glibenclamida no lugar de 
um antimicrobiano. No quinto dia, o paciente teve dano cerebral permanente. O farmacêutico alegou que a prescrição estava 
ilegível, culpando o médico. Ambos foram julgados por um comitê hospitalar instalado e foram responsabilizados. Sobre o 
caso hipotético, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Uma vez que é o responsável pela prescrição, somente o médico deveria ter sido responsabilizado.  
B) O caso poderia ser classificado como uma Reação Adversa a Medicamento (RAM) em função de um Erro de Medicação (EM).  
C) A informatização dos sistemas de prescrição e dispensação do hospital poderia ter evitado a ocorrência da Reação Adversa 

a Medicamento (RAM). 
D) A realização da reconciliação medicamentosa da prescrição pelo farmacêutico poderia ter evitado a ocorrência da Reação 

Adversa a Medicamento (RAM). 
E) Como consequências do ato de dispensação, além das sanções por processo ético, o farmacêutico poderia responder a 

processo de natureza civil ou penal. 
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Considerando o acompanhamento farmacoterapêutico na prevenção da ocorrência de PRMs, responda às questões de 64 a 66.  
 

Questão 64 
“Método de acompanhamento farmacoterapêutico que visa realizar uma avaliação sistemática e abrangente da indicação, 
efetividade e segurança de cada medicamento e da adesão do paciente à farmacoterapia, com o objetivo de alcançar os 
resultados desejados e que consiste nas etapas de identificar o problema, desenvolver um plano de cuidado, monitorar a 
evolução, bem como avaliar o sucesso da intervenção farmacoterapêutica.” Trata-se de: 
A) Dáder 
B) FARM 
C) PWDT 
D) SOAP  
E) TITRS  
 

Questão 65 
“Modelo de protocolo para acompanhamento da evolução da farmacoterapia em âmbito hospitalar, baseado na coleta de 
dados do paciente; informações clínicas com lista de queixas, problemas de saúde e descrição detalhada destas e, dados de 
exames laboratoriais; histórico de medicamentos prescritos, incluindo informações sobre necessidade, efetividade, 
segurança e adesão; possíveis casos de RAMs; e, plano de cuidados e condutas, onde devem ser descritas as informações 
relevantes para que as metas terapêuticas sejam cumpridas Trata-se de: 
A) TITRS 
B) Dáder 
C) PWDT 
D) SOAP 
E) FARM 
 

Questão 66 
Qual alternativa a seguir NÃO é uma informação significativa em uma entrevista de acompanhamento farmacoterapêutico 
e que, portanto, não vai interferir no planejamento das condutas?  
A) Ocorrência de uma reação de hipersensibilidade ao medicamento. 
B) Aparente falta de resposta terapêutica ao medicamento prescrito.  
C) Dificuldade do paciente para engolir a unidade posológica na dose prescrita.  
D) Incapacidade do paciente em descrever o mecanismo de ação do medicamento prescrito.  
E) Ocorrência de provável interação entre o medicamento prescrito e um medicamento isento de prescrição que o paciente 

faz uso. 
 

Questão 67 
Devido a características físico-químicas, produtos para Nutrição Parenteral (NPs) podem sofrer uma série de alterações, entre 
as quais a incompatibilidade assume papel relevante. Sobre a manipulação de NPs, assinale a afirmativa correta. 
A) O fosfato forma sais insolúveis com cálcio e sódio.  
B) Os íons de sódio, potássio e cloreto são incompatíveis com NPs.  
C) Todos os antibióticos podem ser associados no mesmo frasco de NPs.  
D) Vitaminas do complexo B e C podem ser incorporados em NPs na presença de fármacos de pH alcalino. 
E) Em emulsões lipídicas, a adição do lipídio diretamente na glicose pode causar quebra da emulsão, causando coalescência. 
 

Questão 68 
O processo de compra de medicamentos no setor público é complexo e envolve um conjunto de exigências legais e administrativas 
que o farmacêutico hospitalar deve conhecer. Segundo a Lei nº 12.349/2010, que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, o processo de “___________________ destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da ___________________, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da _____________, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa 
anterior. 
A) Licitação / liberdade / qualidade 
B) Licitação / legalidade / publicidade 
C) Concorrência / liberdade / qualidade 
D) Concorrência / legalidade / publicidade 
E) Tomada de preço / liberdade / qualidade 
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Considerando o Ciclo da Assistência Farmacêutica (CAF) em âmbito hospitalar, responda às questões de 69 a 73. 
 

Questão 69 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. São etapas do ciclo CAF: seleção; programação; aquisição; armazenamento; distribuição; e, dispensação. 
II. A seleção é o processo de escolha de medicamentos, que deve ser realizada, fundamentalmente, com base em critérios 

econômicos.  
III. A etapa de programação visa identificar as quantidades necessárias dos medicamentos para o atendimento às demandas e 

evitar perdas e descontinuidade no abastecimento.  
IV. São atividades envolvidas no processo de armazenamento: recepção; recebimento; estocagem; conservação; e, controle de 

estoque. 
V. A distribuição consiste em atender às prescrições com os medicamentos requisitados em quantidade, qualidade e tempo 

oportuno, conforme sistema adotado pela unidade hospitalar, que pode ser do tipo coletivo, individualizado ou misto, exclu-
sivamente.  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e IV. 
B) II e V. 
C) II e III. 
D) I, III e IV. 
E) II, III e V. 
 

Questão 70 
São critérios que a Comissão de Farmácia e Terapêutica deve considerar para a seleção de medicamentos a serem incluídos 
no Guia Farmacoterapêutico da unidade hospitalar, EXCETO:  
A) Comodidade na administração para pacientes pertencentes a uma ampla faixa etária.  
B) Menor custo total do tratamento, desde que a eficácia, efetividade e a segurança do paciente sejam resguardadas.  
C) Disponibilidade de forma farmacêutica que favoreça tanto o processo de fracionamento quanto o de diluição, reduzindo a 

possibilidade de erros de cálculos de doses.  
D) Existência de especialidade farmacêutica que apresente, preferencialmente, associações de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs), 

contribuindo para a redução do custo total da farmacoterapia. 
E) Existência de especialidade farmacêutica com registro no país em conformidade com a legislação sanitária e cujo Insumo 

Farmacêutico Ativo (IFA) atenda à Denominação Comum Brasileira (DCB). 
 

Questão 71 
A estocagem deve ocorrer a fim de garantir a segurança e as características de qualidade dos medicamentos armazenados. 
Condições adequadas para a armazenagem pressupõem o atendimento aos seguintes itens:  
I. Ventilação: sistema que permita circulação interna de ar. 
II. Cadeia de frio: possuir geladeiras e freezers para armazenagem de medicamentos termoestáveis.  
III. Luminosidade: sem ação direta da luz solar mas, preferencialmente, com luz artificial fria, que permite fácil identificação 

dos itens evitando trocas. 
IV. Conforto térmico: existência de aparelho de ar condicionado para manter temperatura entre 20 e 25° C, monitorada por 

termo-higrômetro, diariamente. 
V. Umidade relativa do ar: mantida abaixo de 70%, controlada com desumidificador de ar se necessário, monitorada por termo-

-higrômetro diariamente. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I e V, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E) I, III, IV e V, apenas. 
 

Questão 72 
A Central de Abastecimento Farmacêutico de uma unidade hospitalar deve possuir, minimamente, as seguintes áreas: 
A) Administrativa / Recepção / Estocagem / Expedição / Manipulação 
B) Administrativa / Recepção / Estocagem / Expedição / Produtos rejeitados 
C) Administrativa / Recepção / Estocagem / Fracionamento / Devolução / Manipulação 
D) Administrativa / Recepção / Estocagem / Expedição / Fracionamento / Conforto dos funcionários 
E) Administrativa / Recepção / Expedição / Produtos rejeitados / Manipulação / Conforto dos funcionários 
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Questão 73 
Ao ler no rótulo de um medicamento a recomendação de “armazenar sob refrigeração, ao abrigo da luz” o farmacêutico 
colocará o produto na seguinte condição de armazenagem: 
A) A 4° C, protegido da luz solar direta. 
B) Entre 2 e 8° C, protegido da luz solar direta.  
C) Entre 5 e 10° C, protegido da luz solar direta.  
D) Entre 5 e 10° C, em embalagem âmbar ou opaca.  
E) Entre –20 a –10° C, em embalagem âmbar ou opaca. 
 

Questão 74 
Em relação aos Centros de Informação sobre Medicamentos (CIMs), assinale a afirmativa correta. 
A) As informações técnico-científicas são disponibilizadas pelos CIMs somente para os profissionais de saúde. 
B) Em um CIM, fontes terciárias de informação são aquelas disponibilizadas em artigos científicos publicados em periódicos 

especializados, desde que na língua pátria. 
C) A principal atividade de um CIM é fornecer informações científicas passivas, que são repassadas mediante publicações como 

boletins, alertas e em ações de educação continuada, em parceria com as Comissões de Farmácia e Terapêutica. 
D) A principal atividade de um CIM é fornecer informações científicas ativas, devendo dispor de ferramenta eficiente para 

localizar questões anteriores, monitorar a quantidade de trabalho e categorizar os tipos de questionamentos recebidos.  
E) Um CIM caracteriza-se por fornecer informações farmacológicas, terapêuticas e toxicológicas, de cunho técnico-científico, 

atualizadas, confiáveis, oportunas, claras, objetivas, imparciais e imunes a pressões políticas econômicas e comerciais, 
visando o uso racional de medicamentos, de forma ativa e passiva. 

 

Questão 75 
Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) para o tratamento do diabete melito integram a Relação Nacional de Medicamentos do 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Sobre tais IFAs, assinale a afirmativa correta. 
A) Dapagliflozina: é antidiabético que atua reduzindo a produção hepática de glicose. 
B) Glibenclamida: possui uso preferencial sobre a gliclazida, pois reduz a possibilidade de RAMs, especialmente, hipoglicemia. 
C) Glibenclamida e gliclazida: IFAs da classe das sulfonilureias; antidiabéticos que atuam reduzindo a produção hepática de 

glicose. 
D) Glibenclamida e gliclazida: IFAs da classe das sulfonilureias, antidiabéticos que atuam aumentando a liberação de insulina 

pelo pâncreas. 
E) Cloridrato de metformina: IFA da classe das biguanidas, que age reduzindo a reabsorção renal de glicose e, consequentemente, 

aumentando a excreção urinária e favorecendo a redução da glicemia. 
 

Questão 76 
“Princípio de cunho ético e social que norteia as políticas de saúde pública no Brasil e que considera o impacto das diferenças, 
especificidades e diversidades nas necessidades e nas condições de saúde da população, reconhecendo que todos precisam 
de atenção mas, não necessariamente, dos mesmos atendimentos. Busca reduzir o impacto das diferenças, especificidades, 
diversidades e necessidades, nos direitos da população ao acesso à saúde.” As informações se referem ao Princípio da: 
A) Ética.  
B) Justiça. 
C) Equidade. 
D) Igualdade. 
E) Iniquidade. 
 

Questão 77 
A Resolução nº 711/2021 dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações 
e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Segundo tal Resolução, são direitos dos farmacêuticos, EXCETO: 
A) Exercer simultaneamente a medicina. 
B) Exigir dos profissionais prescritores que assegurem a legibilidade das prescrições. 
C) Ter acesso a todas as informações técnicas e ferramentas tecnológicas existentes, relacionadas ao seu local de trabalho e ao 

pleno exercício da profissão.  
D) Participar das equipes multidisciplinares, para garantir a segurança e a eficácia da farmacoterapia, observados os preceitos 

do uso racional de medicamentos. 
E) Decidir se irá ou não dispensar a prescrição, desde que justificadamente e observando os preceitos do uso racional de 

medicamentos, bem como objetivando a garantia, a segurança e a eficácia da farmacoterapia. 
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Questão 78 
Durante a aquisição de insumos, especialmente em licitações, o responsável deverá emitir um parecer técnico. São elemen-
tos que devem estar presentes no parecer técnico, EXCETO: 
A) Justificativa para a escolha do item de maior preço. 
B) Informações e históricos de compras de fornecedores selecionados.  
C) Apresentação dos preços orçados somente pelo fornecedor escolhido. 
D) Descrição do preço por unidade posológica fracionável e por embalagem de cada fornecedor.  
E) Análise dos itens de menor preço, verificando se as especificações solicitadas serão atendidas. 
 

Questão 79 
O componente da assistência farmacêutica que garante o acesso a medicamentos utilizados para o tratamento de doença de 
perfil endêmico, que produz impacto socioecônomico, atinge ou coloca em risco a coletividade e, cujo tratamento possui 
protocolo e normas estabelecidas, denomina-se: 
A) Básico. 
B) Estratégico. 
C) Especializado. 
D) Cuidado farmacêutico. 
E) Seguimento farmacoterapêutico. 
 

Questão 80 
Sobre manipulação e controle de qualidade de NPs, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As formulações para NP devem ser preparadas mediante procedimento asséptico validado. 
B) A manipulação de NPs deve ser realizada em ambiente grau A ou B circundado por grau B ou C. 
C) De cada NP preparada devem ser reservadas amostras conservadas sob refrigeração (2 a 8° C) para realização de controle 

de qualidade microbiológico.  
D) O volume total das formulações de NPs preparadas deve ser submetido a testes de esterilidade para confirmar a isenção de 

micro-organismos viáveis nos produtos. 
E) O volume total das formulações de NPs deve ser submetido à inspeção visual para assegurar a ausência de partículas 

suspensas ou sedimentadas e verificação de separação de fases. 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos 
candidatos. 

 

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 nem a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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 ou braceletes magnéticos – 
ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan 
sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da 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 dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos. 

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) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplica-
ção. 

6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a 
transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. 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. O candidato poderá se 
retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não 
poderá levar consigo o seu Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao 
Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 
correspondente ao Concurso Público. 




