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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Sexta-feira 

 

Eram onze horas da noite de Sexta-Feira da Paixão e eu 
caminhava sozinho por uma rua deserta de Ipanema, quando tive 
a gélida sensação de que alguém me seguia. Voltei-me e não vi 
ninguém. 

Prossegui a caminhada e foi como se a pessoa ou a coisa que 
me seguia tivesse se detido também, agarrada à minha sombra, 
e logo se pusesse comigo a caminhar. 

Tornei a olhar para trás, e desta vez confirmei o pressenti-
mento que tivera, descobrindo meu silencioso seguidor. Era um 
cão. 

A poucos passos de mim, sentado sobre as patas junto à 
parede de uma casa, ele esperava que eu prosseguisse no meu 
caminho, fitando-me com olhos grandes de cão. Não sei há 
quanto tempo se esgueirava atrás de mim, e nem se trocaria o 
rumo de meus passos pelos de outro que comigo cruzasse. O 
certo é que me seguia como a um novo dono e me olhava toda 
vez que me detinha, como se buscasse no meu olhar assenti-
mento para a sua ousadia de querer-me. No entanto, era um 
cão. 

Associei a tristeza que pesava no luto da noite ao silêncio 
daquele bicho a seguir-me, insidioso, para onde eu fosse, e tive 
medo – medo do meu destino empenhado ao destino de um 
mundo responsável naquele dia pela morte de um Deus ainda 
não ressuscitado. Senti que acompanhava o rumo de meus pés 
no asfalto o remorso na forma de um cão, e o cansaço de ser 
homem, bicho miserável, entregue à própria sorte depois de ter 
assassinado Deus e Homem Verdadeiro. Era como se aquele cão 
obstinado à minha cola denunciasse em mim o anátema que 
pesava na noite sobre a humanidade inteira pelo crime ainda 
não resgatado – e meu desamparo desta vida, e todo o mistério 
que do bojo da noite escorria como sangue derramado, para 
acompanhar-me os passos, configurado em cão. E não passava 
de um cão. 

Um cão humilde e manso, terrível na sua pertinácia de 
tentar-me, medonho na sua insistência em incorporar-se ao 
meu destino – mas não era o demônio, não podia ser o demô-
nio: perseverava apenas em oferecer-me a simples fidelidade 
própria dos cães e nada esperava em troca senão corres-
pondência à sua fome de afeição. Uma fome de cão. 

Antes seria talvez algum amigo nele reencarnado e que 
desta maneira buscava olhar-me de um outro mundo, tendo 
escolhido para transmitir-me a sua mensagem de amor justa-
mente a noite em que a morte oferecia ao mundo a salvação 
pelo amor. E a simples lembrança do amor já me salvava da 
morte, levando-me à inspiração menos tenebrosa: larguei o 
pensamento a distrair-se com a ideia da metempsicose, pus-me 
a percorrer lentamente a lista de amigos mortos, para descobrir 
o que me poderia estar falando pelo olhar daquele cão. Mas era 
apenas um cão. 

E tanto era um cão que, ao atingir a esquina, deixou-se 
ficar para trás, subitamente cauteloso, tenso ante a presença, 
do lado oposto da rua, de dois outros cães. 

Detive-me a distância, para assistir à cena. Os dois outros 
cães também o haviam descoberto e vinham se aproximando. Ele 
aguardava, na expectativa, já esquecido de mim. Os três agora se 
cheiravam mutuamente, sem cerimônia, naquela intimidade 
primitiva em que o instinto prevalece e o mais forte impõe tacita-
mente o seu domínio. Depois me olharam em desafio até que eu 
me afastasse, e meu breve companheiro se deixou ficar por ali, 
dominado pela presença dos outros dois, na fatalidade atávica 
que fazia dele, desde o princípio dos tempos, um cão entre cães. 

E agora era eu que, animal sozinho na noite, tinha de 
prosseguir sozinho no meu confuso itinerário de homem, sozi-
nho, à espera da ressurreição do Deus morto e sem merecê-lo, 
e sem rumo certo, e sem ao menos um cão. 

(SABINO, Fernando. As melhores crônicas. 14ª Ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2010. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Ao longo do texto, percebemos que o autor utiliza o cão 
como uma maneira para: 
A) Enfatizar seu estado depressivo e de intensa aflição. 
B) Comprovar que o cão é um animal desprezível e insolente. 
C) Evidenciar a admiração e o respeito que tem pelos animais. 
D) Demonstrar sua paciência sobre a insistência do animal 

em acompanhá-lo. 
 

Questão 02 
O objetivo comunicativo principal da crônica é: 
A) Narrar um fato trivial. 
B) Explicar a enigmática solidão. 
C) Persuadir o leitor com argumentos abstratos. 
D) Trazer uma informação sobre as ruas de Ipanema. 
 

Questão 03 
No texto, indica uma ideia de oposição o seguinte trecho: 
A) “Mas era apenas um cão.” (7º§) 
B) “O certo é que me seguia como a um novo dono [...]” (4º§) 
C) “[...] quando tive a gélida sensação de que alguém me seguia.” 

(1º§) 
D) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

[...]” (7º§) 
 

Questão 04 
A partir das características apresentadas é correto afirmar 
que o texto tem um caráter: 
A) Social. 
B) Crítico. 
C) Reflexivo. 
D) Documental. 
 

Questão 05 
“Era como se aquele cão obstinado à minha cola denunciasse 
em mim o anátema que pesava na noite sobre a humanidade 
inteira pelo crime ainda não resgatado [...]” (5º§) A expressão 
“obstinado” pode ser substituída, sem alteração semântica, 
por: 
A) Enfadado. 
B) Incansável. 
C) Desprezável. 
D) Entusiasmado. 
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Questão 06 
Ao mergulhar no interior da personagem, a autora trata de 
um tema universal; assinale-o. 
A) O medo. 
B) A morte. 
C) O tempo. 
D) A solidão. 
 

Questão 07 
A narração do texto em 1ª pessoa possibilita ao interlocutor o 
seguinte entendimento:  
A) É utilizada a linguagem subjetiva; as impressões do autor 

acerca dos fatos do cotidiano são relatadas.  
B) O narrador é apenas observador dos fatos narrados; ele 

não está inserido no contexto dos fatos descritos.  
C) O texto possui uma linguagem objetiva; tem a finalidade de 

trazer informações claras a respeito de fatos do cotidiano. 
D) É utilizada a linguagem objetiva; a opinião do autor é ex-

pressada com a intenção de convencer o leitor sobre deter-
minado ponto de vista. 

 

Questão 08 
Considerando que o adjetivo é uma classe de palavras que 
tem a função de acompanhar e caracterizar o substantivo, 
assinale o termo assinalado que NÃO se refere a tal classe 
gramatical. 
A) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

[...]” (7º§) 
B) “[...] quando tive a gélida sensação de que alguém me se-

guia.” (1º§) 
C) “[...] tinha de prosseguir sozinho no meu confuso itinerá-

rio de homem, [...] (10º§) 
D) “[...] pus-me a percorrer lentamente a lista de amigos mortos, 

para descobrir o que me poderia estar falando pelo olhar da-
quele cão.” (7º§) 

 

Questão 09 
A crase é facultativa na seguinte afirmativa transcrita do 
texto:  
A) “Detive-me a distância, para assistir à cena.” (9º§) 
B) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

levando-me à inspiração menos tenebrosa: [...]” (7º§) 
C) “A poucos passos de mim, sentado sobre as patas junto à 

parede de uma casa, ele esperava que eu prosseguisse no 
meu caminho, [...]” (4º§) 

D) “Era como se aquele cão obstinado à minha cola denunciasse 
em mim o anátema que pesava na noite sobre a humanidade 
inteira pelo crime ainda não resgatado [...]” (5º§) 

 

Questão 10 
No excerto “Associei a tristeza que pesava no luto da noite ao 
silêncio daquele bicho a seguir-me, insidioso, para onde eu 
fosse, e tive medo – medo do meu destino empenhado ao 
destino de um mundo responsável naquele dia pela morte de 
um Deus ainda não ressuscitado.” (5º§), o travessão tem como 
finalidade: 
A) Indicar o discurso direto. 
B) Enfatizar trecho intercalado. 
C) Sugerir o pensamento do autor. 
D) Tornar a informação menos repetitiva. 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 11 
A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para 
a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Em relação às atuais concepções da 
Política Nacional de Atenção Básicas e Atenção Primária à 
Saúde (APS), analise as afirmativas a seguir. 
I. Considera-se Atenção Básica o conjunto de todas as ações 

de saúde exclusivamente de forma individual com o único 
intuito de prevenção e diagnóstico, reduzindo e otimizando 
os custos da gestão pública. 

II. Na Rede de Atenção à Saúde (RAS), a Atenção Básica é a 
única e principal porta de entrada, assim como o principal 
centro de comunicação. 

III. Será ofertada de forma integral e gratuita a Atenção Básica 
para todas as pessoas, em consonância com as suas necessi-
dades e demandas do território, observando os determinan-
tes e as condicionantes de saúde. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Todas as afirmativas são falsas. 
B) Apenas uma afirmativa é falsa. 
C) Apenas duas afirmativas são falsas. 
D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

Questão 12 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é a reunião de todas as ações 
e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públi-
cas federais, estaduais e municipais, da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Con-
siderando os princípios doutrinários do SUS, relacione adequa-
damente as colunas a seguir. 
1. Universalização. 
2. Equidade. 
3. Integralidade. 
(     ) Abstraindo do sexo, da raça, da ocupação, ou de quaisquer 

outras características sociais ou pessoais. A saúde é um 
direito de todas os cidadãos e compete ao Estado assegu-
rar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços 
deve ser garantido a todas as pessoas. 

(     ) Mediante a presunção de que as pessoas não são iguais e, 
que por isso, têm necessidades distintas, elas possuem 
direitos iguais aos serviços disponibilizados no Sistema 
Único de Saúde (SUS); tem o sentido de tratar desigual-
mente os desiguais, investindo mais onde a carência é 
maior. 

(     ) Princípio que considera as pessoas como um todo, abran-
gendo todas as suas necessidades. É importante a junção 
de todas as ações, incluindo a promoção da saúde, a pre-
venção e o tratamento das doenças, bem como a reabilita-
ção. Este princípio pressupõe a articulação da saúde com 
as demais políticas públicas. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.   
B) 3, 2, 1. 
C) 2, 1, 3. 
D) 1, 3, 2. 
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Questão 13 
Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, lançou o 
Plano Nacional de Resposta a um Evento de Detecção de 
Poliovírus e um Surto de Poliomielite: Estratégia do Brasil. No 
momento em que o país celebra os 32 anos sem registros da 
doença, o objetivo é estabelecer uma resposta coordenada nas 
três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) diante 
de uma eventual detecção de poliovírus selvagem ou derivado 
vacinal. O plano tem como metas: fortalecer a vigilância epide-
miológica das paralisias flácidas agudas, garantir o acesso uni-
versal aos serviços de vacinação contra a poliomielite, conforme 
o Calendário Nacional de Vacinação, bem como fortalecer a vigi-
lância laboratorial. O foco também está em desenvolver a 
capacidade nacional e operacional dos estados e dos municí-
pios para manter a poliomielite eliminada do território na-
cional. 

(Ministério da Saúde. Adaptado.) 
 

Considerando o esquema para a campanha contra a polio-
mielite, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O grupo-alvo são as crianças menores de cinco anos de 

idade. 
B) O grupo-alvo são os idosos acima de sessenta e cinco anos 

de idade. 
C) As crianças menores de um ano deverão ser vacinadas, con-

forme a situação vacinal relacionada ao esquema primário. 
D) As crianças de um a quatro anos deverão ser vacinadas, indis-

criminadamente, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde 
que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada 
Poliomielite básico. 

 

Questão 14 
Na esfera da infraestrutura, ambiência e funcionamento da 
Atenção Básica, assinale a afirmativa INVERÍDICA. 
A) A infraestrutura de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

deve estar em conformidade com o quantitativo de popu-
lação adscrita e suas especificidades, bem como aos pro-
cessos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos 
usuários. 

B) Horários alternativos de funcionamento não poderão ser 
pactuados, mesmo que as instâncias de participação social 
deliberem junto à secretaria de saúde. Tal impedimento se 
dá em decorrência de resguardar a carga horária mínima da 
equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS). 

C) A ambiência de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) refere-
se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar 
social, profissional e de relações interpessoais, que deve pro-
piciar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, 
além de um ambiente saudável para o trabalho dos pro-
fissionais de saúde. 

D) As Unidade Básicas de Saúde (UBS) poderão ter pontos de 
apoio para o atendimento de populações dispersas (rurais, 
ribeirinhas, assentamentos, áreas pantaneiras etc.), com re-
conhecimento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabe-
lecimentos de Saúde (SCNES), bem como nos instrumentos 
de monitoramento e avaliação. A estrutura física dos pontos 
de apoio deve respeitar as normas gerais de segurança sa-
nitária. 

 

Questão 15 
A Política Nacional de Atenção Básica tem, na Saúde da Famí-
lia, sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da 
Atenção Básica. Contudo, reconhece outras estratégias de 
organização da Atenção Básica nos territórios, que devem 
seguir os princípios e as diretrizes da Atenção Básica e do SUS, 
configurando um processo progressivo e singular que consi-
dera e inclui as especificidades locorregionais, ressaltando a 
dinamicidade do território e a existência de populações espe-
cíficas, itinerantes e dispersas, que também são de responsa-
bilidade da equipe enquanto estiverem no território, em con-
sonância com a política de promoção da equidade em saúde. 
Considerando as Diretrizes da Política Nacional de Atenção 
Básica, considera-se população adscrita: 
A) Regiões de saúde com um amplo espacial estratégico para 

fins de planejamento, organização e gestão de redes de 
ações e serviços de saúde em diferentes localidades, e a 
hierarquização como forma de organização de pontos de 
atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS) entre si, com 
fluxos e referências ilimitadas. 

B) População presente no território da Unidade Básica de 
Saúde (UBS), de forma a estimular o desenvolvimento de 
relações de vínculo e responsabilização entre as equipes 
e a população, garantindo a continuidade das ações de 
saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo 
de ser referência para o seu cuidado. 

C) Corrobora com a importância da Atenção Básica ser resolu-
tiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cui-
dado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada 
capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e 
sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva 
de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e gru-
pos sociais.  

D) Unidade geográfica diversificada, de construção centralizada 
do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigi-
lância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da 
saúde. Sendo os territórios destinados para delimitar a ação 
em saúde pública, o estudo social, econômico, epidemioló-
gico, assistencial, cultural e identitário, possibilitando uma 
visão restrita de cada unidade geográfica e subsidiando a 
atuação na Atenção Básica. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 16 
Torna-se necessário separar medicações para determinado 
paciente. Na prescrição, há as seguintes medicações: anlodipino; 
enalapril; e, espironolactona. Assinale, a seguir, a classe terapêu-
tica que pertence o medicamento espironolactona. 
A) Diurético. 
B) Hiperplasia.                                                                                           
C) Antifisético. 
D) Antiulceroso. 
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Questão 17 
A farmácia hospitalar data da época de gregos, romanos, árabes, 
e é certo que na Idade Média a medicina e a farmácia se desenvol-
viam de forma paralela sob a responsabilidade de religiosos em 
conventos, nas boticas e nos hortos de plantas medicinais. A 
partir da década de 40, com o surgimento de antibióticos e sulfas, 
e, apesar da existência do grande número de especialidade far-
macêutica, na Europa e nos Estados Unidos da América, come-
çaram a tomar conhecimento da necessidade de ampliação de 
suas áreas de atuação e iniciaram os primeiros passos em direção 
à farmácia hospitalar. 

(Guia Básico para a Farmácia Hospitalar – Ministério da Saúde, 1994.) 
 

São consideradas funções básicas da farmácia hospitalar, 
EXCETO: 
A) Suporte para o bom controle de infecção hospitalar. 
B) Suporte indispensável para o bom funcionamento da farmácia. 
C) Padronização de todas as formas e fórmulas farmacêuti-

cas existentes no mercado. 
D) Estabelecimento de diretrizes básicas de gestão eficiente de 

materiais e medicamentos (mat/med) como, por exemplo, 
não deixar faltar qualquer item vital para a saúde do paci-
ente. 

 

Questão 18 
Para o funcionamento de uma unidade de farmácia hos-
pitalar são exigidos alguns parâmetros. São considerados 
parâmetros mínimos para a farmácia hospitalar as seguintes 
áreas, EXCETO: 
A) Armazenamento.                                                                                               
B) Atendimento farmacêutico. 
C) Administração da farmácia. 
D) Atividade de manipulação (produção) de nutrição parental. 
 

Questão 19 
Sobre a RDC nº 430/2020, que dispõe sobre as Boas Práticas 
de Distribuição, Armazenamento e Transporte de Medicamen-
tos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) A aquisição de medicamentos realizada por empresas 

distribuidoras que não sejam detentoras do registro é 
permitida desde que se garanta a rastreabilidade da 
carga por meio do Sistema Nacional de Controle de 
Medicamentos – SNCM. 

(     ) Nas áreas de armazenagem em trânsito é permitido comer 
e beber somente água potável; nesta área também é per-
mitido manter objetos pessoais.  

(     ) Uma das funções do Sistema de Gestão da Qualidade é 
receber reclamações, que serão passadas para a farmácia 
central para realizar as investigações da reclamação feita, 
pois cabe à área da farmácia central tal função. 

(     ) A incapacidade em garantir que o medicamento devolvido 
se mantém dentro de seus padrões de qualidade deve 
resultar na rejeição da reintegração. 

A sequência está correta em 
A) V, F, F, V.                                                                                         
B) V, V, V, V. 
C) F, F, V, F. 
D) F, V, F, F. 
 

Questão 20 
Os medicamentos devem ser armazenados em conformidade 
com condições específicas estabelecidas pelo fabricante na 
caixa do produto. Em relação à temperatura de medicamentos 
termolábeis, assinale a afirmativa correta. 
A) Devem ser armazenados em temperatura máxima igual 

ou inferior a 10° C. 
B) Devem ser armazenados em temperatura inferior a 15° C 

e colocados em paletes e/ou estantes.                                                                                                
C) A temperatura ideal para a sua conservação é em ambi-

ente de até 25° C; se a temperatura exceder os 25° C, é 
necessário colocar um ar-condicionado no ambiente. 

D) Devem ser armazenados em temperatura entre 2° C – 8° C e, 
em refrigeradores e/ou câmara fria; podendo, também, de-
pendendo do medicamento ou produto, ser estocado em 
temperaturas negativas. 

 

Questão 21 
Para garantir as condições ideais do início ao fim do processo 
de armazenagem e transporte de medicamentos, foi criada a 
RDC nº 430/2020. Em relação à armazenagem estabelecida em 
tal normativa, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Paletes devem ser de material que permita a limpeza. 
B) Inventários periódicos do estoque devem ser realizados. 
C) Medicamentos considerados avariados deverão ser retirados 

dos estoques considerados utilizáveis e ser armazenados se-
paradamente como medicamentos reprovados.                                                                                                

D) Caixas de soro para empilhamento não deverão ultrapassar 
duas vezes o peso de sua carga para o seu empilhamento, ou 
seja, não deverão ser colocadas mais de duas caixas em cima 
da caixa que está em contato com o palete. 

 

Questão 22 
Considerando que a Portaria nº 344/1998 é de extrema 
importância para os farmacêuticos, para os proprietários 
de farmácias e drogarias, bem como para os hospitais, assi-
nale a afirmativa INCORRETA. 
A) A talidomida é um medicamento constante da lista “C3” 

e, portanto, conforme este regulamento, o estoque das 
substâncias da lista “C3” não poderá ser superior às quan-
tidades previstas para o consumo de um ano. 

B) A notificação de receita não será exigida para pacientes inter-
nados em estabelecimentos hospitalares; entretanto, a dis-
pensação de medicamentos será realizada mediante receita 
e/ou prescrição diária de medicamento, subscrita em papel 
privativo do estabelecimento. 

C) As vendas de medicamentos à base da substância misopros-
tol constante da lista “C2” (lista das outras substâncias sujei-
tas a controle especial) ficam restritas somente a estabe-
lecimentos hospitalares devidamente cadastrados e creden-
ciados junto à autoridade sanitária competente.                                                                                             

D) O estoque de substâncias e medicamentos constantes nesta 
normativa não deverá ultrapassar às quantidades previstas 
para atender às necessidades de consumo do estabeleci-
mento de seis meses. Entretanto, o estoque de medicamen-
tos destinados aos programas especiais do Sistema Único de 
Saúde (SUS) não está sujeito a tais exigências. 
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FUNÇÃO: HELV – AUXILIAR DE FARMÁCIA (T) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

Questão 23 
Considerando que recentemente, em 2020, a Anvisa publicou 
uma nova norma sobre Boas Práticas de Distribuição, Arma-
zenagem e Transporte (RDC nº 430/2020); assinale a afirma-
tiva INCORRETA. 
A) Quando existir áreas destinadas à manutenção, elas de-

verão ser separadas das áreas de armazenagem.                                                                                               
B) É proibida a aquisição de medicamentos a partir de empresas 

distribuidoras que não sejam detentoras do registro. 
C) O fracionamento de medicamentos a partir de suas em-

balagens de transporte não deve violar a embalagem se-
cundária. 

D) Os veículos e os contêineres devem ser carregados cuida-
dosa e sistematicamente e, quando aplicável, seguir a se-
quência – primeiro que entra, último que sai. 

 

Questão 24 
Analise as afirmativas a seguir; marque V para as afirmati-
vas verdadeiras e F para as falsas 
(     ) Dentre as atribuições estabelecidas para a Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), destacam-se a 
notificação e a quantificação do tipo de infecção (comu-
nitária ou nosocomial), padronização de antimicrobianos 
e protocolos profiláticos e terapêuticos que se ajustem 
conforme ao perfil de atendimento do hospital. 

(     ) O Programa de Controle de Infecção (PCIH) determina que 
o farmacêutico precisa promover o uso racional de antimi-
crobianos, materiais médico-hospitalares e, também, 
deverá definir junto à Comissão de Farmácia e Terapêu-
tica, políticas voltadas para tais insumos. 

(     ) A padronização de germicidas que será utilizada pela 
equipe de limpeza deverá ser estabelecida pelo chefe 
do departamento de limpeza do hospital, cabendo à 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) o 
treinamento da equipe de limpeza, bem como o esta-
belecimento de um formulário para seu uso. 

(     ) Sobre o uso racional de antimicrobianos é necessária a 
aplicação de várias medidas estratégicas para reduzir a 
emergência de cepas bacterianas multirresistentes. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F.  
B) F, V, V, V. 
C) V, V, F, V. 
D) V, F, V, F. 
 

Questão 25 
Para promover as ações de Biossegurança, todo gestor deverá 
implementar uma política de gerenciamento dos riscos, visando 
estabelecer as barreiras de contenção em ambientes laborais. 

(Manual de Biossegurança – DFP/CCS/UFPB, 2020.) 
 

São consideradas medidas de biossegurança, EXCETO: 
A) Vacinação. 
B) Mapas de risco. 
C) Gerenciamento de resíduos sólidos. 
D) Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. 
 
 
 

Questão 26 
A farmacologia é uma ferramenta indispensável para os pro-
fissionais da área de saúde que lidam direta e indiretamente 
com a prescrição médica. O conhecimento dela, alicerçado em 
diversos conceitos, possibilita o entendimento desta ciência. 
Portanto, é necessário compreender como o fármaco age no 
organismo e, ao mesmo tempo, o que o organismo faz com ele. 

(Santos et al., 2015. Entendendo a Farmacologia: Conceitos Básicos. 
Disponível em: http://revista.lusiada.br/index.php/ruep/article/ 

view/309.) 
 

Quando um fármaco em um organismo vivo interage com 
o receptor manifestam-se as ações no organismo; sabe-se 
que a maioria dos fármacos exerce seus efeitos, desejados 
ou indesejados, através da interação do fármaco com 
receptores presentes na superfície ou dentro da célula. 
Sobre tal fenômeno, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Trata-se da farmacodinâmica, ou seja, como a droga age 

no organismo. 
B) O complexo fármaco-receptor inicia alterações na ativi-

dade bioquímica e/ou molecular da célula. 
C) A droga é transformada em um composto mais hidrosso-

lúvel, ocorrendo uma reação de hidrólise chamada fase 1 do 
complexo fármaco-receptor.                                                                                               

D) Quando se forma o complexo fármaco-receptor, os fármacos 
iniciam um processo chamado transdução de sinal; essa fase 
é dita como pertencente à farmacodinâmica. 

 

Questão 27 
Considerando a significação dos termos farmacotécnicos, 
relacione as colunas a seguir. 
1. Embalagem primária. 
2. Forma farmacêutica.             
3. Embalagem secundária.           
4. Insumo inerte. 
5. Tintura-mãe.                                                       
(     ) Substância complementar, desprovida de propriedades 

farmacológicas ou terapêuticas empregadas como veículo 
ou excipiente na composição final. 

(     ) Está em contato direto com o produto e que pode se 
constituir em recipiente, envoltório, ou qualquer outra 
forma de proteção. 

(     ) Preparação líquida, resultante da ação dissolvente e/ou 
extrativa de um insumo inerte sobre determinada droga; 
é considerada uma forma farmacêutica básica. 

(     ) Protege a embalagem que está em contato com o produto 
para o transporte, o armazenamento, a distribuição e a 
dispensação. 

(     ) Estado final de apresentação em que os princípios ativos 
farmacêuticos possuem após uma ou mais operações 
farmacêuticas executadas. 

A sequência está correta em 
A) 3, 1, 4, 2, 5.                                                                                               
B) 5, 3, 4, 1, 2. 
C) 4, 1, 5, 3, 2. 
D) 2, 5, 3, 4, 1. 
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FUNÇÃO: HELV – AUXILIAR DE FARMÁCIA (T) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

Questão 28 
Sobre a Portaria nº 344/1998 de substâncias e medicamen-
tos sujeitos a controle especial, assinale a afirmativa correta. 
A) A substância conhecida como tramadol é uma substância 

constante na lista “A3”. 
B) Nos rótulos do medicamento que contém misoprostol, deve 

conter obrigatoria e unicamente a seguinte expressão: “Venda 
e Uso Restrito a Hospital”. 

C) As farmácias existentes em unidades hospitalares estão dis-
pensadas da apresentação do balanço de medicamentos psi-
coativos e de outros sujeitos a controle especial. 

D) O livro de registro específico do estabelecimento determina 
que as substâncias tidas e constantes da lista “D1” (imu-
nossupressoras) deverão ser mantidas no estabelecimento 
por um período de três anos. 

 

Questão 29 
Sobre a manipulação de soluções de medicamentos, podemos 
afirmar que é necessário: 
A) Medir o solvente em vidrarias volumétricas. 
B) Pesar o soluto em qualquer balança de pesagem.                                                                                                
C) Transferir o soluto para um cálice, caso o soluto precise 

de aquecimento. 
D) Dissolver o soluto com todo o solvente, para favorecer a 

dissolução por meio da agitação com bastão de vidro. 
 

Questão 30 
As instituições hospitalares são sistemas complexos, responsá-
veis por diversas atribuições, buscando a qualidade na assistên-
cia ao paciente. Dentre as atividades que contemplam a farmá-
cia hospitalar, a distribuição de medicamentos é a que possui 
maior contato com os setores, tornando-se a face mais visível. 

 (Fayga et al., 2019, InterfacEHS, vol. 14 nº 1.) 
 

Dentre os serviços de distribuição de medicamentos em 
âmbito hospitalar, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Sistema de Distribuição Individualizado (SDI) divide-se 

em sistema individualizado direto e/ou indireto. 
B) O Sistema de Distribuição Individualizado (SDI) normal-

mente é determinado por um período de vinte e quatro 
horas, no qual, os pedidos de materiais e medicamentos 
são realizados para cada paciente especificamente.                                                                                            

C) No Sistema de Distribuição Coletivo (SDC), a farmácia serve 
como um depósito de medicamentos e correlatos, fazendo 
um repasse dos materiais e medicamentos para as diversas 
seções do hospital; ela é tida como o mais moderno dos sis-
temas. 

D) No Sistema de Distribuição por Dose Unitária (SDMU), os 
medicamentos são contidos em embalagens unitárias, 
dispostos conforme horário de administração e prontos para 
serem administrados de acordo com a prescrição médica, 
individualizados e identificados para cada paciente. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. 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 bem como 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 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 acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

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 à função 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 Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. 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 4 (quatro) alternativas (A a D) 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 (CCI) 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 dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

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

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Processo Seletivo 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 referente 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 Processo Seletivo. 




