
UAPS – AUXILIAR DE LOGÍSTICA

PROCESSO SELETIVO 
Nº  48/2022

Organizadora:

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO 
DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – 

ISGH – FORTALEZA/CE

Manhã
Tipo 1 - BRANCA



⏅ 

     

 

2 
       FUNÇÃO: UAPS – AUXILIAR DE LOGÍSTICA (M) 

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

FUNÇÃO: UAPS – AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Quem tem olhos 
 

Eu vinha andando na rua e via a mulher na janela. Uma 
mulher como as de antigamente. De cabeça branca e braços 
pálidos apoiados no peitoril. Sentada, olhava para fora. Uma 
mulher como as de antigamente, posta à janela, espiando o 
mundo. 

Mas a janela não era ao nível da rua, como as de antiga-
mente. Nem era de uma casa. Era acima da entrada do prédio, 
acima da garagem, acima do playground. Era lá no alto. E diante 
daquela janela a única coisa que havia para se ver era, do lado 
oposto da rua, a parede cega de um edifício. 

Não havia árvores. Ou outras janelas. Somente a parede 
lisa e cinzenta, manchada de umidade. Alta, muito alta. De onde 
estava, assim sentada, a mulher não podia ver a rua, o movi-
mento da rua, as pessoas passando. Teria tido que debruçar-se, 
para vê-los. E não se debruçava. 

Também não via o céu. Teria tido que esticar o pescoço 
e torcer a cabeça para vê-lo lá no alto, acima da parede 
cinzenta e do seu próprio edifício, faixa de céu estreita como 
uma passadeira. E a mulher mantinha-se composta, o olhar 
lançado para a frente. 

Serena, a mulher olhava a parede cinzenta.  
Não era como nas pequenas cidades onde ficar à janela 

é estar numa frisa ou camarote para ver e ser vista, é ma-
neira astuciosa de estar na rua sem perder o recato da casa, 
de meter-se na vida alheia sem expor a própria. Não era uma 
forma barricada de participação. Ali ninguém falava com ela, 
ninguém a cumprimentava ou via – a não ser eu que parada 
na calçada a observava – e não havia nada para ela ver. 

A mulher olhava para a parede cinzenta. E parecia estar 
bem. 

E por um instante o bem-estar dela me doeu, porque 
acreditei que sorrisse em plena renúncia à vitalidade, que se 
mantivesse serena debaixo da canga de solidão e cimento 
que a cidade lhe impunha, tendo aberto mão de qualquer 
protesto. Desejei tirá-la dali ou dar-lhe outra vista. Depois, 
entendi. 

A mulher olhava a parede cinzenta, mas diante dela não 
havia uma parede cinzenta. Havia um telão. Um telão imenso, 
imperturbável, onde histórias se passavam. Que ela própria 
projetava, mas das quais era devotada espectadora e eventual 
personagem. Suas fantasias, suas lembranças, seus desejos mo-
viam-se sobre a parede que já não era cinzenta, que era o 
suporte do mundo, ao vivo e a cores. Só ela os via. Mas com que 
nitidez!  

Quem tem ouvidos ouça, disse o profeta. E, ele não 
disse mas digo eu, quem tem olhos veja. 

(COLASANTI, Marina. In: PINTO, Manuel da Costa (Org.). Crônica 
Brasileira Contemporânea: antologia de crônicas.  

São Paulo: Moderna, 2005. Adaptado.) 

 

Questão 01 
A partir dos recursos empregados no texto, é correto afirmar 
que principal intenção discursiva é: 
A) A exposição de fatos obsoletos. 
B) O relato de experiências vividas. 
C) Uma orientação sobre determinado comportamento.  
D) O propósito de convencer o leitor, considerando opinião 

do interlocutor. 
 

Questão 02 
Considerando que a descrição detalha determinados objetos, 
pessoas, lugares ou ações, é possível depreender que o inter-
locutor, ao utilizar esse recurso, procura transmitir suas im-
pressões e sensações sobre algo de maneira que o leitor possa 
visualizar a cena relatada como uma fotografia. São afirmati-
vas transcritas do texto que evidenciam tal particularidade, 
EXCETO: 
A) “Serena, a mulher olhava a parede cinzenta.” (5º§) 
B) “Havia um telão. Um telão imenso, imperturbável, onde 

histórias se passavam.” (9º§) 
C) “De cabeça branca e braços pálidos apoiados no peitoril. 

Sentada, olhava para fora.” (1º§) 
D) “Quem tem ouvidos ouça, disse o profeta. E, ele não disse 

mas digo eu, quem tem olhos veja.” (10º§) 
 

Questão 03 
“E por um instante o bem-estar dela me doeu, porque acreditei 
que sorrisse em plena renúncia à vitalidade, que se mantivesse 
serena debaixo da canga de solidão e cimento que a cidade lhe 
impunha, tendo aberto mão de qualquer protesto.” (8º§) É 
possível inferir que o excerto anteriormente destacado revela: 
A) A angústia experienciada pelos moradores de prédios. 
B) O descontentamento vivido pela mulher posta à janela. 
C) Uma forma solitária de se viver sem expor a própria vida. 
D) A opressão relacionada ao estilo de vida das grandes cidades. 
 

Questão 04 
Assinale, a seguir, o trecho que exemplifica um posiciona-
mento do autor mediante o assunto abordado. 
A) “Que ela própria projetava, mas das quais era devotada 

espectadora e eventual personagem.” (9º§) 
B) “De onde estava, assim sentada, a mulher não podia ver 

a rua, o movimento da rua, as pessoas passando.” (3º§) 
C) “E por um instante o bem-estar dela me doeu, porque acre-

ditei que sorrisse em plena renúncia à vitalidade, [...]” (8º§) 
D) “E diante daquela janela a única coisa que havia para se ver 

era, do lado oposto da rua, a parede cega de um edifício.” 
(2º§) 

 

Questão 05 
A oração sublinhada na frase “Que ela própria projetava, mas 
das quais era devotada espectadora e eventual personagem.” 
(9º§) tem valor: 
A) Causal.   
B) Aditivo.    
C) Adversativo.   
D) Comparativo. 
 



⏅ 

     

 

3 
       FUNÇÃO: UAPS – AUXILIAR DE LOGÍSTICA (M) 

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

Questão 06 
“A mulher olhava a parede cinzenta, mas diante dela não 
havia uma parede cinzenta. Havia um telão. Um telão imenso, 
imperturbável, onde histórias se passavam.” (9º§) Provavel-
mente, as memórias e os devaneios projetados no “telão” re-
velam: 
A) A descrição de fatos habituais que ocorrem atualmente. 
B) Uma série de sentimentos que acontecem de forma direta 

e contínua. 
C) Uma sequência de lembranças em que o tempo é inovador 

e dinâmico. 
D) A narração de ações que ocorrerão futuramente; sonhos 

e desejos ocultos. 
 

Questão 07 
A pontuação tem por objetivo estruturar os textos, estabele-
cer pausas e entonações da fala, dentre outros. Em “Suas 
fantasias, suas lembranças, seus desejos moviam-se sobre a 
parede que já não era cinzenta, que era o suporte do mundo, 
ao vivo e a cores. Só ela os via. Mas com que nitidez!” (9º§), o 
ponto de exclamação objetiva: 
A) Expressar emoção. 
B) Ressaltar indignação. 
C) Revelar uma indecisão. 
D) Enfatizar uma possibilidade. 
 

Questão 08 
De acordo com a significação que a palavra destacada em 
cada opção assume no contexto, assinale a alternativa que 
NÃO apresenta sinônimo correspondente a ela. 
A) “Serena, a mulher olhava a parede cinzenta.” – tranquila; 

calma. 
B) “De cabeça branca e braços pálidos apoiados no peitoril.” 

– claros; descorados. 
C) “Um telão imenso, imperturbável, onde histórias se passavam.” 

– impassível; inalterável.  
D) “[...] é maneira astuciosa de estar na rua sem perder o 

recato da casa, de meter-se na vida alheia sem expor a 
própria.” – subversiva; pertubadora. 

 

Questão 09 
Por um recurso anafórico o pronome sublinhado em “Teria 
tido que esticar o pescoço e torcer a cabeça para vê-lo lá no 
alto, acima da parede cinzenta e do seu próprio edifício, 
faixa de céu estreita como uma passadeira.” (4º§) retoma, 
no texto, o vocábulo: 
A) Céu. 
B) Edifício. 
C) Playground. 
D) Movimento da rua. 
 

Questão 10 
“A mulher olhava a parede cinzenta, [...]” (9º§) Das alternati-
vas a seguir, assinale aquela cujo verbo destacado está flexio-
nado no mesmo tempo verbal do trecho anterior. 
A) “Depois, entendi.” (8º§) 
B) “Quem tem ouvidos ouça, [...]” (10º§) 
C) “[...] que se mantivesse serena debaixo da canga de solidão 

[...]” (8º§) 
D) “Mas a janela não era ao nível da rua, como as de anti-

gamente.” (2º§) 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
O computador necessita de periféricos que armazenem as 
informações: os textos, as imagens, as músicas, os programas, 
enfim, toda a informação produzida pelo usuário e sistema, 
seja para uso posterior, uso imediato, ou transporte de infor-
mações para outro computador. São considerados exemplos 
de periféricos habitualmente usados para o armazenamento 
de informações: 
A) Mouse e placa de vídeo. 
B) HD (Hard Disk) e teclado. 
C) Placa de rede e pen drive. 
D) HD (Hard Disk) e pen drive. 
 

Questão 12 
A Microsoft lançou o Windows 10 considerando ser uma 
solução universal para computadores; podendo ser execu-
tado em laptops e computadores pessoais. Em relação ao 
Windows 10, assinale a afirmativa correta. 
A) Permite que o usuário possa executar um aplicativo no 

modo tela cheia. 
B) Uma das diferenças desta versão com relação ao Windows 8, 

é que no Windows 10 não é possível colocar várias janelas 
em uma tela. 

C) Uma das desvantagens deste sistema operacional é que ele 
não vem pré-instalado nos computadores pessoais, apenas 
nos servidores. 

D) Além de adquirir a licença do Windows 10, para que o usuário 
possa usar um de seus aplicativos, é necessário adquirir, 
também, sua licença, pois o Windows não possui progra-
mas/aplicativos gratuitos. 

 

Questão 13 
A modelagem, além de especificar os objetos sobre os quais se 
deseja manter informações, deve permitir, por meio do Dia-
grama Entidade-Relacionamento (DER), a especificação das pro-
priedades dos objetos que serão armazenadas no Banco de 
Dados. Uma das propriedades sobre as quais pode ser desejável 
manter informações é a associação entre objetos; assinale-a. 
A) Atributo. 
B) Entidade. 
C) Cardinalidade. 
D) Relacionamento. 
 

Questão 14 
O LibreOffice Calc 7.4 possui uma grande quantidade de funções 
que ajudam o usuário no seu dia a dia. São funções que abran-
gem diversas áreas como matemática, estatística, dentre outras. 
O usuário, usando o programa descrito, ao inserir a fórmula 
=CONVERTER(256; "bit"; "byte") na célula A4 e pressionar a tecla 
ENTER fará com que esta célula apresente o seguinte conteúdo: 
A) 8 
B) 32 
C) 512 
D) 2048 
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Questão 15 
A segurança da informação permite que o usuário possa im-
plementar técnicas com o objetivo de proteger suas informa-
ções ou as informações da organização para a qual ele traba-
lha. Em relação à segurança da informação, analise as afirmati-
vas a seguir. 
I. Em uma organização, uma política de segurança da infor-

mação contém a filosofia da organização no que se re-
fere à proteção da informação contra possíveis perdas e 
danos. 

II. Para garantir a segurança da informação nas empresas/ór-
gãos, é suficiente proteger a informação armazenada e pro-
cessada no ambiente computacional. 

III. O processo de autenticação de usuário visa garantir que 
o usuário descrito na identificação é verdadeiramente 
essa pessoa. 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
Sobre os conceitos de medicamentos genéricos, similares e 
de referência, analise as afirmativas de seguir. 
I. São medicamentos que contêm o mesmo (ou os mesmos) 

princípio ativo, concentração, forma farmacêutica, via de 
administração, posologia e indicação terapêutica. Trata-se de 
um produto equivalente ao medicamento registrado no 
órgão federal, responsável pela vigilância sanitária, podendo 
diferir somente em aspectos relacionados à forma do pro-
duto, validade, rotulagem, excipientes e veículo farmacêutico 
(que são os drug delivery ou sistema de entrega), devendo 
sempre ser identificado por nome comercial ou marca. 

II. Trata-se de um medicamento similar a um produto de re-
ferência ou inovador, que pretende ser com este intercam-
biável. Comumente é produzido após a expiração ou re-
núncia de registro de patente e/ou direitos de exclusividade. 
Apresenta eficácia comprovada, bem como segurança e 
qualidade, sendo designado pela DCB (Denominação Comum 
Brasileira) ou, na sua ausência, pela DCI (Denominação Comum 
Internacional). 

III. Refere-se a um produto inovador registrado no órgão fede-
ral brasileiro, responsável pela vigilância sanitária e comer-
cializado no país. Sua eficácia, segurança e qualidade foram 
comprovadas, cientificamente, no órgão federal compe-
tente, por ocasião do registro. 

As definições correspondem, respectivamente, a: 
A) I. Genérico II. Similar III. Referência                                                                                                
B) I. Referência II. Genérico III. Similar 
C) I. Referência II. Similar III. Genérico  
D) I. Similar II. Genérico III. Referência  
 
 

Questão 17 
O profissional auxiliar de logística deverá compreender alguns 
termos característicos da prática do mercado de logística far-
macêutica. Assinale a alternativa que apresenta a definição 
correta do termo Cross-docking. 
A) Refere-se, especificamente, ao termo usado para denominar 

o recebimento e o armazenamento prolongados de medica-
mentos termolábeis. 

B) Trata-se de um sistema restrito à expedição de medica-
mentos de longa vida útil, os quais foram mantidos arma-
zenados no terminal de carga por período superior a seis 
meses.                                                                                                 

C) Refere-se a um modelo de distribuição em que os produ-
tos passam rapidamente (menos de 24 horas) pelo centro 
de distribuição sem caracterizar armazenagem pela área 
de recebimento/expedição do armazém ou terminal de 
carga. 

D) Refere-se ao termo utilizado para nomear a inspeção da 
quantidade de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) passíveis 
de reutilização, os quais poderão ser disponibilizados ao Pro-
grama Ecocidadão da Secretaria Municipal do Meio Ambi-
ente (SMMA).  

 

Questão 18 
Considerando que os resíduos gerados nos serviços de saúde 
são subdivididos em grupos, os quais podem ser representa-
dos por simbologias, analise a imagem a seguir:  
 

   
1. 2. 3. 

 

As simbologias apresentadas estão relacionadas aos riscos 
de natureza: 
A) 1. Radioativa 2. Biológica 3. Química           
B) 1. Infectante 2. Radioativa 3. Corrosina                                                                                                
C) 1. Magnética 2. Microbiológica 3. Tóxica                                                                                             
D) 1. Radioativa 2. Contaminante 3. Corrosiva  
 

Questão 19 
A farmácia de determinado hospital encaminhou à equipe de 
enfermagem medicação para 132 leitos ocupados. Para o pre-
paro destas, o profissional farmacêutico realizou os seguintes 
procedimentos: “Os medicamentos foram preparados e dispo-
nibilizados nas doses corretas para administração direta no 
paciente. Constava no medicamento uma etiqueta impressa, 
contendo a devida identificação da dose, horário de adminis-
tração e dados do paciente.” Ao receber o medicamento pronto, 
a equipe de enfermagem fez a conferência e, logo após, realizou 
a administração no paciente. O sistema de distribuição de me-
dicamentos descrito anteriormente denomina-se dose: 
A) Unitária.  
B) Coletiva.                                                                                                
C) Conjunta.  
D) Individualizada.  
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Questão 20 
O armazenamento e a distribuição de medicamentos são 
etapas do ciclo da assistência farmacêutica, que é orien-
tado pelo Ministério da Saúde. Sobre os procedimentos a 
serem realizados no ato do recebimento, identificação, ma-
nuseio e estocagem dos medicamentos, assinale a afirma-
tiva INCORRETA.  
A) A estocagem nunca deve ser efetuada em contato direto 

com o solo e nem em lugar que receba luz solar direta. 
B) Os estoques devem ser inspecionados com frequência para 

verificar qualquer degradação visível, especialmente se os 
medicamentos ainda estiverem sob garantia de seus prazos 
de validade. 

C) Embalagens parcialmente utilizadas devem ser fechadas 
novamente, para prevenir perdas e/ou contaminações, 
indicando a eventual quantidade faltante no lado externo 
da embalagem. 

D) O recebimento de um produto com mais de um lote de 
fabricação deve passar por inspeção criteriosa. Somente 
após a liberação oficial os lotes podem ser organizados e 
estocados juntos como um único grupo.  

 

Questão 21 
Em agosto de 2017, a BBC News Brasil divulgou uma matéria 
sobre o descarte de R$ 16 milhões em medicamentos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) decorrente de validade vencida e 
armazenagem incorreta. A matéria é uma prova real da impor-
tância da logística farmacêutica como medida de evitar o des-
perdício de medicamentos e reduzir os prejuízos aos cofres 
públicos.  
(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41007650. Acesso 

em: 16/10/2022.) 
 

Sobre as boas práticas na logística de medicamentos, assi-
nale a afirmativa correta.   
A) Os medicamentos (não termolábeis) devem ser armazena-

dos sobre estrados, com uma distância mínima de 50 cm da 
parede e 1 m do telhado. 

B) Os medicamentos com data de validade mais próxima 
devem ficar à frente nas prateleiras (sistema PSVU: pri-
meiro que sai é o que vence por último). 

C) Todos os medicamentos devem ser estocados em ordem 
alfabética, considerando a nomenclatura do componente 
majoritário estabelecida pela IUPAC (União Internacional 
de Química Pura e Aplicada).                                                                    

D) O estoque de medicamentos deve considerar a ficha téc-
nica fornecida pelo detentor do registro e avisos no ró-
tulo da caixa de embarque. Na ausência de recomenda-
ções específicas, o medicamento deve ser armazenado a 
–8° C. 

 

Questão 22 
A conservação dos medicamentos interfere de maneira direta 
na manutenção do seu efeito terapêutico. Existem fatores 
intrínsecos e extrínsecos que afetam a estabilidade dos medi-
camentos, considerados na estimativa do prazo de validade. 
São considerados fatores intrínsecos, EXCETO: 
A) Impureza.  
B) Luminosidade. 
C) Potencial hidrogeniônico. 
D) Interação entre fármacos.                                                                                               

Questão 23 
Alguns fatores aumentam os riscos de trocas de medicamen-
tos durante a dispensação, como nomes com grafia e som 
semelhantes, embalagens ou rótulos parecidos e baixa legi-
bilidade de prescrições. No Brasil, para dificultar trocas e con-
fusões durante a dispensação com nomes semelhantes, o 
Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de 
Medicamentos sugere que a prescrição indique:  
A) O uso de códigos que constem somente as iniciais dos nomes 

seguidas pela dosagem. Por exemplo, VBT50 para vimblas-
tina 50 mg e VCRT50 para Vincristina 50 mg. 

B) A identificação do medicamento pela nomenclatura IUPAC 
(União Internacional de Química Pura e Aplicada), pois a 
nomenclatura química oferece som e grafia distinta. 

C) O emprego de letra maiúscula ou negrito para destacar 
partes diferentes de nomes semelhantes. Por exemplo, 
utiliza-se cloNIDINA versus cloZAPINA e cloNIDina versus 
cloZAPina. 

D)  O número de identificação internacional do medicamento se-
guido de MNS (Medicamento de Nome Similar). Os códigos são 
acessados no Guia Terapêutico Mundial de Medicamen-
tos (GTM), constante em plataformas de pesquisa inte-
grada aos softwares das farmácias e drogarias.                                                                                                

 

Questão 24 
O fracionamento de medicamentos é um procedimento que 
permite a dispensação de unidades farmacotécnicas na quan-
tidade exata da prescrição médica. Assinale, a seguir, as classes 
de fármacos, os medicamentos ou as apresentações farma-
cêuticas que podem ser fracionadas.  
A) Anabolizantes e antiácidos. 
B) Psicotrópicos e analgésicos.  
C) Medicamentos sujeitos ao controle especial.                                                                               
D) Frasco-ampola, seringa preenchida e flaconete. 

 
Questão 25 
Os resíduos sólidos de serviços de saúde são classificados 
em grupos de risco, que requerem formas de manejo espe-
cíficas. Observe atentamente a tabela a seguir: 
 

Grupos Descrições 

I. Resíduos químicos (incluindo os medicamentos). 

II. Resíduos comuns. 

III. Rejeitos radioativos. 

IV. 
Resíduos com a possível presença de agentes bio-
lógicos que, por suas características, podem apre-
sentar risco de infecção. 

V. Materiais perfurocortantes. 
 

Considerando a legislação vigente da Anvisa, que dispõe sobre 
o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde, as denominações I, II, III, IV e V correspon-
dem, respectivamente, aos grupos: 
A) E, A, B, D e C.                                                                                                
B) A, B, C, D e E.  
C) B, D, C, A e E.  
D) D, B, C, E e A. 
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Questão 26 
Após a anamnese, o médico prescreveu loção capilar de mino-
xidil (fórmula química C9H15N5O, massa molar de 209,24 g/mol) 
em determinado solvente para o paciente, que enfrentava 
problemas de queda de cabelo ocorridos após a recuperação de 
um quadro crítico de dengue. A estrutura química do minoxidil 
é mostrada na imagem: 

 
 

Para o preparo de 250 mL de solução de minoxidil a 5% m/v, a 
massa (g) de fármaco necessária será de: 
A) 1,3  
B) 5,0  
C) 12,5                                                                                                
D) 20,0 
 

Questão 27 
Após a ruptura do lacre ou selo de segurança, as embalagens 
que contêm os medicamentos fracionáveis devem ser arma-
zenadas separadamente. Sobre a dispensação de medicamen-
tos fracionados, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Considerando que não haverá violação da embalagem pri-

mária, não é necessário o uso de luvas ou utensílios de pro-
teção específicos para a execução do ato de fracionamento. 

B)  A única desvantagem dos medicamentos fracionados é a 
ausência do fornecimento de bula ao paciente, pois ela 
deverá permanecer retida na embalagem primária do medi-
camento.  

C) É permitido juntar lotes diferentes de um mesmo medi-
camento, com o mesmo princípio ativo e do mesmo fabri-
cante, para completar ou totalizar o número de unidades 
farmacotécnicas necessárias para atender à prescrição.                                                                                                

D) Cada embalagem secundária para fracionados deve acon-
dicionar apenas um item da prescrição. É vedado dispen-
sar medicamentos diferentes, permitindo a mistura de 
medicamentos de referência com medicamentos genéri-
cos e similares para o mesmo item da prescrição.  

 

Questão 28 
Os resíduos destinados à reciclagem ou reutilização devem 
ser acondicionados em ambientes identificados por suas 
nomeações, símbolos e códigos de cores. No que tange ao 
padrão de cores determinado pelo Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA), é utilizado: 
A) Marrom para vidros. 
B) Vermelho para metais.  
C) Amarelo para plásticos.                                                                                                
D) Branco para resíduos ambulatoriais.  
 

 

Questão 29 
Considerando os termos amplamente utilizados no cotidiano 
da farmácia, analise as afirmativas a seguir. 
I. Trata-se de uma preparação cuja fórmula esteja inscrita 

no Formulário Nacional ou em Formulários Internacio-
nais reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária.   

II. Refere-se à preparação realizada a partir de uma prescri-
ção de profissional habilitado, destinada a um paciente 
individualizado, e que estabeleça em detalhes sua com-
posição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. 

III. É uma forma farmacêutica semissólida, para aplicação na 
pele ou em membranas mucosas, que consiste na solu-
ção ou dispersão de um ou mais princípios ativos em 
baixas proporções em uma base adequada, usualmente 
não aquosa. 

As definições fornecidas correspondem, respectivamente, 
a: 
A) I. Preparação oficial II. Preparação magistral III. Pomada 
B) I. Fórmula comercial II. Preparação individual III. Pomada                                                                                               
C) I. Medicamento comercial II. Forma oficial manipulada III. 

Óleo-gel 
D) I. Procedimento operacional padrão (POP) II. Preparação 

oficial III. Emulgel  
 

Questão 30 
Considerando o disposto na RDC nº 430/2020 da Anvisa, que 
dispõe sobre Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e 
Transporte de medicamentos, assinale a afirmativa correta.  
A) Medicamento termolábil é aquele cuja especificação de 

temperatura máxima seja igual ou inferior a 18° C.                                                                                          
B) Manifesto de carga é o documento que contém lista de 

mercadorias que constituem o carregamento do navio, 
aeronave e demais veículos de transporte. 

C)  A data de validade de um medicamento manipulado é fixa e 
definida pelo fabricante. Para formulações magistrais, a vali-
dade é de sessenta dias, enquanto para as formulações ofici-
ais, a validade é de noventa dias. 

D) O termo “quarentena” é utilizado para caracterizar uma prá-
tica de rejeição de medicamentos por efeitos de contamina-
ção ou danos nas embalagens. Portanto, somente são des-
tinados a quarentena os medicamentos que serão poste-
riormente eliminados. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




