PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
15 de dezembro de 2019

AUXILIAR DE FARMÁCIA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O poema servirá de base para as questões de 01 a 03:
Revogue-se
Relacionamentos se constroem ao longo dos anos de sua duração: os dois parceiros vão tramar consciente ou
inconscientemente a teia que os vai envolver ou separar, o casulo onde vão abrigar ou sufocar seus filhos.
Amor não deveria ser prisão ou dever, mas crescimento e libertação. Porém se gostamos de alguma coisa ou de
alguém, queremos que esteja sempre conosco. Perda e separação significam sofrimento, mas não o fim da vida nem o fim
de todos os afetos.
Certa vez me entregaram um bilhete que dizia:
"Se você ama alguém, deixe-o livre."
Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir, poucas contêm tamanha sabedoria em relação aos amores, todos os
amores: filhos, amigos, amantes. Amor é risco, viver é risco. Pois permitir, até querer que o outro cresça ao nosso lado,
pode significar que crescerá afastando-se de nós.
Mas - essa é a força e a beleza do desafio de uma vida a dois - o outro, crescendo, pode-se abrir mais para nós, que
participaremos dessa expansão. Instaura-se uma instigante parceria amorosa, na qual o tempo não servirá para desgaste,
mas para construção. É um processo de refinamento da cumplicidade que brilha em algumas relações mesmo depois de
muitos anos, muitas perdas, e muitos difíceis recomeços - desde que haja sobre o que reconstruir.
[...]
LUFT, Lya. Pensar é transgredir. Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 145-146. (Fragmento).

QUESTÃO 01
Segundo a autora do texto:
A) A liberdade é um pressuposto para a construção de um relacionamento duradouro;
B) O tempo sempre desgasta os relacionamentos, impedindo que se tornem duradouros;
C) Deve-se ter o controle sobre os próprios sentimentos e, sobretudo, sobre as pessoas que amamos;
D) As pessoas escolhem de forma sempre conscientes os relacionamentos que serão construídos ao longo da vida.
QUESTÃO 02
Quanto ao gênero e tipologia textual predominante, o texto pode ser classificado, respectivamente, como:
A) Artigo de opinião, Narração;
B) Crônica Argumentativa, Dissertação;
C) Crônica Argumentativa, Descrição;
D) Notícia, Narração.
QUESTÃO 03
Analise os aspectos linguísticos do texto, julgando as afirmativas em certas (C) ou erradas (E):
( ) Pode-se inferir que a palavra “Revogue-se” título do texto, significa “Anule-se”;
( ) “Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir, poucas contêm tamanha sabedoria.” A palavra destacada está
acentuada para indicar que o verbo está no plural;
( ) “Se você ama alguém, deixe-o livre.” A palavra destacada é classificada morfologicamente como pronome pessoal do
caso oblíquo;
( ) Assim como “expansão”, escreve-se com “x” extinção, expulsão e extorsão.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) E, C, E, C;
B) C, E, C, E;
C) C, C, E, E;
D) C, C, E, C.
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QUESTÃO 04
O anúncio publicitário servirá de base para a questão:

Sobre o texto, analise as proposições:
I. No texto predomina a função apelativa;
II. O objetivo do texto é mostrar a importância da leitura na formação das crianças;
III. “E tudo começa quando você abre um livro para ela.” O elemento coesivo “E” semanticamente tem valor de oposição;
IV. “A cada livro, o Brasil inteiro vira a página.” A vírgula fora usada para isolar adjunto adverbial.
São corretas somente as afirmativas:
A) I e II;
B) II, III e IV;
C) I, II e IV;
D) II e III.
QUESTÃO 05
A concordância nominal está de acordo com a Gramática Normativa na frase:
A) Ela parecia meia tensa com os últimos acontecimentos;
B) Foram elas mesmos que exigiram o atendimento prioritário;
C) Não é permitido a entrada de animais neste estabelecimento;
D) A carta segue inclusa ao documento.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Observe a sequência lógica:

QUESTÃO 10
Observe a proposição:

ESTUDARESTUDARESTUDAR…

Isabela é atriz ou Marcos é estudante.

A 73º letra dessa sequência é:

Se a primeira parte da proposição for representada por P
e a segunda parte por Q, então uma forma simbólica de
representar a proposição “Isabela é atriz ou Marcos é
estudante.” é:

A) E;
B) S;
C) T;
D) U.

A) P
B) P
C) P
D) P

QUESTÃO 07
Se A = {3, 5, 7, 9, 11, 13}
B = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 13}
C = {3, 4, 5, 6}
Então (A ∪ C) ∩ (B ∪ C) é:

A) {2,
B) {3,
C) {3,
D) {3,

3,
4,
4,
4,

4, 5, 6, 7, 8, 9};
5, 6, 7, 9};
13};
5, 6, 13}.

QUESTÃO 08
Observe a proposição:

Comprarei um computador ou uma bicicleta.
Para que a proposição se torne FALSA deve-se ter que:
A) Comprarei o computador, porém não comprarei a
bicicleta;
B) Não comprarei o computador, porém comprarei a
bicicleta;
C) Não comprarei o computador e nem comprarei a
bicicleta;
D) Comprarei ambos tanto o computador como a bicicleta.
QUESTÃO 09
Alison desde muito cedo lia muitos livros e com o hábito
ele desenvolveu ler muito rapidamente seus livros. Ele lê
a página de um livro em 30 segundos. Marque a
alternativa que corresponde o tempo de leitura das
páginas numeradas de: 1 a 20 desse livro e o somatório
dessas 20 páginas:
A) 600 segundos e o
B) 600 segundos e o
C) 600 segundos e o
D) 1.200 segundos e

somatório é
somatório é
somatório é
o somatório

190;
210;
225;
é 240.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 11
Um computador pessoal costuma possuir diversos
componentes de hardware, como: processador, placa
mãe, placa de vídeo etc. Dentre os dispositivos, alguns são
destinados a guardar dados, os dispositivos de memória.
Marque a opção que contém um tipo de memória que
mantém todos os seus dados mesmo quando o
computador é desligado:

QUESTÃO 14
Há muito tempo que a guerra dos fabricantes de telefones
celulares passou do hardware para o software. Desde a
época distante da série N da Nokia, quando a diferença
marcava os extras do hardware, passamos a outra em que
a força do sistema operacional e seu ecossistema é mais
importante que o dispositivo em si.

A) Memória
B) Memória
C) Memória
D) Memória

Existem diversos sistemas operacionais para dispositivos
móveis. Um deles é o:

Fonte: br.blogthinkbig.com

Cache;
Lach;
RAM;
ROM.

A) Unix;
B) Edge;
C) iOS;
D) Opera.

QUESTÃO 12
As redes sociais, são espaços virtuais onde grupos de
pessoas ou empresas se relacionam através do envio de
mensagens, da partilha de conteúdo, entre outros.
Atualmente existem diferentes redes sociais, cada uma
com um propósito e um público-alvo específico.

QUESTÃO 15
Quando se fala em Software Livre o que você imagina?
Um programa grátis? Sem bloqueios? Um programa de
qualidade inferior? Se você pensou nestas hipóteses está
de certa forma enganado, mas infelizmente você não é o
único. Alguns mitos precisam ser desvendados quando
falamos em Software Livre.

Fonte: www.todamateria.com.br

Atualmente as redes sociais são o tipo de conteúdo mais
acessado na Internet. Levando em consideração o texto,
marque a opção que possui uma rede social como principal
propósito de promover interação e expansão de contatos
profissionais:

Fonte: www.tecmundo.com.br

Levando em consideração o texto acima, é considerado
livre qualquer programa que pode ser:

A) Youtube;
B) LinkedIn;
C) Facebook;
D) Instagram.

A) Copiado, modificado e redistribuído;
B) Vendido, modificado e revendido;
C) Versionado, vendido e resgatado;
D) Usado, restaurado e reutilizado.

QUESTÃO 13
Nos correios as mensagens são enviadas para endereços
de e-mail. Esses endereços possuem um formato válido.
Marque a opção que contém um endereço de e-mail com
formato válido:
A) aminolaucoelho@gmail.com
B) zilmeria-fontes.yahoo.com.br
C) @hotmail.com
D) br.com.leodenio.ymail
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Marque a opção correta sobre os objetivos da Farmácia
Hospitalar.

QUESTÃO 20
Marque a opção correta que melhor define a Farmácia
Satélite.

A) Participar da Comissão de Terapia Nutricional, atuando
em visitas de avaliação nutricional e prestando
informações relacionadas a compatibilidades, a
estabilidade e ao custo das formulações;
B) Atuar na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
através da higienização do hospital;
C) Não permitir o desenvolvimento de ensaios clínicos no
hospital;
D) Não permitir a manipulação de medicamentos nas
enfermarias.

A) Núcleos
farmacêuticos
distribuídos
em
locais
específicos, a fim de garantir uma maior rapidez na
entrega dos medicamentos para os pacientes, com
controles rigorosos dos estoques;
B) Farmácia centralizada distante da assistência;
C) Farmácia descrita como Central de Abastecimento
Farmacêutico, que abastece todo o hospital;
D) Farmácia onde ocorre a manipulação de medicamentos
para administração pela enfermagem.
QUESTÃO 21
Marque a opção que descreve um item essencial na
prescrição médica.

QUESTÃO 17
“São componentes contendo materiais e medicamentos
específicos
para
realização
de
determinados
procedimentos e têm sido empregados principalmente nas
farmácias satélites dos blocos cirúrgicos e vêm
apresentando bons resultados no que se refere à
racionalização do uso de medicamentos e materiais
médicos”. Esta é a definição do sistema de distribuição de
medicamentos:

A) Peso;
B) Altura;
C) Endereço do paciente;
D) Data.
QUESTÃO 22
Marque a opção correta sobre as orientações que devem
ser dadas aos pacientes sobre os medicamentos
termolábeis.

A) Dose unitária;
B) Coletivo;
C) Kits;
D) Individualizado.

A) Devem ser armazenados em geladeira (2°C a 8°C)
devem ser mantidos na embalagem original, próximos
do congelador, pois podem ser congelados;
B) Devem ser armazenados em geladeira (2°C a 8°C)
devem ser mantidos na embalagem original, não muito
próximos do congelador, pois não podem ser
congelados;
C) Devem ser armazenados em geladeira (10°C a 18°C)
devem ser mantidos na embalagem original, muito
próximos do congelador;
D) Podem ser armazenados em temperatura ambiente.

QUESTÃO 18
“Fornecer medicamentos em condições adequadas e
tempestivas com garantia de
qualidade do processo.” Esta é a definição de qual etapa
da logística da farmácia hospitalar? Marque a opção
correta.
A) Programação;
B) Aquisição;
C) Armazenamento;
D) Distribuição.

QUESTÃO 23
Marque a opção correta com a principal atividade do
farmacêutico na Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar.

QUESTÃO 19
Marque a opção que tem descrita uma desvantagem da
forma farmacêutica Suspensão.

A) Controle do uso de dispositivos invasivos;
B) Troca de curativos em feridas infectadas;
C) Uso racional de antimicrobianos, germicidas e produtos
para a saúde;
D) Diagnóstico de infecções.

A) Permite administração de altas doses do fármaco;
B) Sistema instável;
C) Possibilidade de injeções intramusculares para liberação
lenta e ação prolongada;
D) Partículas insolúveis têm menor capacidade de entrar
em contato com as papilas gustativas.
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QUESTÃO 24
Marque a opção correta que descreve material médicohospitalar descartável.

QUESTÃO 28
Sobre a data limite para entrega do balanço anual dos
medicamentos sujeitos a Portaria nº 344/98, marque a
opção correta.

A) Termômetro;
B) Bomba de infusão de medicamentos;
C) Dispositivo intravenoso;
D) Ventilador mecânico.

A) Deve ser entregue até dia 31 de dezembro do presente
ano;
B) Deve ser entregue até dia 01 de janeiro do ano
seguinte;
C) Deve ser entregue até dia 31 de janeiro do ano
seguinte;
D) Deve ser entregue até dia 01 de dezembro do presente
ano.

QUESTÃO 25
Para desinfecção de superfícies é necessário 500ml de
hipoclorito de sódio 1%, porém a concentração disponível
é 12%. Marque a opção correta, sobre o volume
necessário de hipoclorito de sódio 12% para ser feito
500ml de hipoclorito de sódio 1%.

QUESTÃO 29
Sobre a definição de Acreditação Hospitalar, marque a
opção correta.

A) 42ml;
B) 43ml;
C) 499ml;
D) 500ml.

A) Realizado de forma voluntária e reservada, o método de
avaliação para Acreditação não tem caráter
fiscalizatório e constitui, essencialmente, um programa
de educação continuada das organizações prestadoras
de serviços de saúde, revisto periodicamente para
estimular a melhoria contínua;
B) Realizado de forma involuntária e reservada, o método
de avaliação para Acreditação tem caráter fiscalizatório;
C) Realizado de forma voluntária e reservada, o método de
avaliação para Acreditação tem caráter fiscalizatório;
D) Realizado de forma voluntária e reservada, o método de
avaliação para Acreditação não tem caráter
fiscalizatório é aplicado somente uma vez.

QUESTÃO 26
“Equipamento utilizado para as atividades que produzem
partículas no ar e que podem ser potencialmente
infectadas, ou em procedimentos que envolvam o
emprego de aparelhos que esguicham produtos ou
excreções de pacientes”. Marque a opção correta sobre o
equipamento descrito.
A) Avental;
B) Luvas;
C) Botas;
D) Máscara simples.
QUESTÃO 27
Marque a opção correta sobre o transporte
medicamentos pertencentes a Portaria nº 344/98.

QUESTÃO 30
Marque a opção correta sobre o benefício do Processo de
Acreditação.
de

A) Maiores investimentos financeiros;
B) Segurança para os pacientes e profissionais;
C) Propaganda gratuita na televisão e rádio;
D) Maior número de pacientes internados.

A) A transportadora de substâncias constantes das listas
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações e
dos medicamentos que as contenham, deverá estar
devidamente legalizada junto aos órgãos competentes;
B) A transportadora precisará manter, em seu arquivo,
cópia autenticada da Autorização Especial das empresas
para as quais presta serviços;
C) É permitido o transporte de medicamentos à base de
substâncias, constantes das listas deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações, por pessoa física,
quando de sua chegada ou saída no país, em viagem
internacional, sem a devida cópia da prescrição médica;
D) É permitida a compra e venda no mercado interno e
externo de substâncias constantes das listas deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como
os seus respectivos medicamentos, por sistemas de
reembolso, através de qualquer meio de comunicação,
incluindo as vias postal e eletrônica.
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