PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
26 de janeiro de 2020

AUXILIAR DE FARMÁCIA ALMOXARIFADO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) 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 03 (TRÊS) HORAS.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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AUXILIAR DE FARMÁCIA ALMOXARIFADO

PROCESSO SELETIVO 2019/01 - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto de Bocage para responder às questões
de 01 a 04:

QUESTÃO 04
Analise os aspectos linguísticos do texto, observando as
proposições:

O Leão e o Porco

“A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna)” o
termo destacado é um substantivo;
II. “O rei dos animais, o rugidor leão, ...” as vírgulas
foram usadas para separar o aposto;
III. “Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes, ...” o
pronome destacado substitui a palavra “leão”;
IV. As palavras “ignorância”, “incúria” e “injúria” são
acentuadas pela mesma regra gramatical.
I.

O rei dos animais, o rugidor leão,
Com o porco engraçou, não sei por que razão.
Quis empregá-lo bem para tirar-lhe a sorna
(A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna):
Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes,
Poder de despachar os brutos pretendentes,
De reprimir os maus, fazer aos bons justiça,
E assim cuidou vencer-lhe a natural preguiça;
Mas em vão, porque o porco é bom só para assar,
E a sua ocupação dormir, comer, fossar.
Notando-lhe a ignorância, o desmazelo, a incúria,
Soltavam contra ele injúria sobre injúria
Os outros animais, dizendo-lhe com ira:
«Ora o que o berço dá, somente a cova o tira!»
E ele, apenas grunhindo a vilipêndios tais,
Ficava muito enxuto. Atenção nisto, ó pais!
Dos filhos para o gênio olhai com madureza;
Não há poder algum que mude a natureza:
Um porco há-de ser porco, inda que o rei dos bichos
O faça cortesão pelos seus vãos caprichos.

Está(ão) correta(s), apenas:
A) I, III e IV;
B) II;
C) II e IV;
D) I, II e III.
QUESTÃO 05
A regência verbal está em conformidade com a norma
culta da língua, na frase:
A) Os fieis têm obedecido os preceitos cristãos;
B) Todos anuíram àquela proposta;
C) O Tribunal Eleitoral avisou aos eleitores da necessidade
do recadastramento;
D) Chegaram cedo no local da prova.

QUESTÃO 01
A mensagem apresentada no texto é que:
A) Quando alguém recebe uma chance é capaz de mudar
e adequar-se a novas situações, basta ter força de
vontade;
B) A natureza de cada um é imutável, pois as pessoas já
nascem com os atributos que usarão durante a vida;
C) É necessário dar chances para que as pessoas
desenvolvam seu potencial;
D) Cada um pode ser o que desejar, basta querer.
QUESTÃO 02
Quanto ao gênero e à tipologia textual, o texto pode ser
classificado, respectivamente, como:
A) Fábula, narrativo;
B) Poema, descritivo;
C) Fábula, injuntivo;
D) Conto, narrativo.
QUESTÃO 03
Pelo contexto, pode-se inferir que as palavras “sorna”,
“incúria” e “vilipêndios” significam, respectivamente:
A) Malandragem, cautela, infame;
B) Astúcia, desmazelo, orgulho;
C) Proatividade, inércia, ignonímia;
D) Indolência, negligência, desprezo.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Observe a sequência

QUESTÃO 10
No estudo do raciocínio lógico existem as disjunções
exclusivas. A respeito dessas proposições compostas
podemos afirmar que:

𝑀𝑀−1 𝑀𝑀0 𝑀𝑀1
;
;
;
𝑏𝑏
𝑑𝑑
𝑓𝑓

A) É formada pela presença do conectivo “Se...então”
Ex: Se estudar bastante, então te darei um celular;
B) É formada pela presença do conectivo “e”
Ex: Te darei uma bicicleta e um celular;
C) É formada pela presença do conectivo “ou.”
Ex: Te darei uma bicicleta ou te darei um celular;
D) É formada pela presença dos dois conectivos “ou”.
Ex: Ou te darei uma bicicleta ou te darei um celular.

Marque a alternativa que corresponde ao 5º temo dessa
sequência.
A)
B)
C)
D)

𝑀𝑀2
ℎ

𝑀𝑀3
𝑖𝑖

𝑀𝑀3
𝑗𝑗

𝑀𝑀4
𝑗𝑗

;
;
;
.

QUESTÃO 07
Sobre a proposição: “15 – 4 = 10”. Pode-se afirmar que:
A) A
B) A
C) A
D) A

negativa dessa preposição é: “15 – 4 = 11”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 ≠ 10”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 > 11”;
preposição não tem negativa.

QUESTÃO 08
Se M = (A ∪ B) – (A ∩ B), sendo A = {a, b, c, d, e} e B =
{a, e, i, o, u}, então M é:
A) M
B) M
C) M
D) M

=
=
=
=

{b,
{b,
{b,
{b,

c,
c,
c,
c,

d};
d, e, i, u};
d, i, o, u};
d, e, i, o, u}.

QUESTÃO 09
Lívia nasceu em um ano bissexto (o ano ao qual é
acrescentado um dia extra,) no dia 1/1/2012 que ocorreu
em um domingo. Então no ano de 2017 o dia 1 de janeiro
será um dia de:
A) Domingo;
B) Segunda-Feira;
C) Terça-Feira;
D) Quarta-Feira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
A farmácia hospitalar é um sistema relevante no contexto
dos hospitais, e tendo em vista sua importância, foram
elaborados, através do tempo, vários conceitos (DANTAS,
2011). Marque a opção correta sobre a definição de
Farmácia Hospitalar:

QUESTÃO 15
“As _______ são preparações farmacêuticas estáveis,
semissólidas, de consistência mole, destinadas ao uso
externo”. Marque a opção correta com a forma
farmacêutica que preenche o espaço:
A) Emulsões;
B) Soluções;
C) Suspensões;
D) Pomadas.

A) A farmácia hospitalar é uma unidade clínica de
assistência técnico administrativa, dirigida por
profissional médico;
B) A farmácia dentro do hospital é integrada
funcionalmente e hierarquicamente às atividades
hospitalares;
C) A farmácia é uma unidade administrativa sem
atividades voltadas ao paciente;
D) A farmácia é responsável pela dispensação de
medicamentos, porém não realiza acompanhamento da
utilização.

QUESTÃO 16
“O processo de _______ compreende a _______ do pó
liofilizado do frasco-ampola em diluente próprio, para
obtenção do medicamento em solução para administração
IV, conforme recomendação do fabricante”. Marque a
opção que tem respectivamente os processos que
completam as lacunas:

QUESTÃO 12
O auxiliar de farmácia é o profissional responsável por
auxiliar o atendimento farmacêutico. Sobre a atividade do
auxiliar de farmácia no hospital, marque a opção correta:

A) Trituração e diluição;
B) Diluição e reconstituição;
C) Reconstituição e diluição;
D) Reconstituição e trituração.

A) Realizar a Revisão Clínica;
B) Realizar validação da prescrição médica;
C) Separar os medicamentos;
D) Gerenciar o setor de farmácia.

QUESTÃO 17
Marque a opção correta sobre o material médicohospitalar utilizado para administração de medicamento
por via oral ou sonda, que permite a dosagem precisa e
sem desperdício:

QUESTÃO 13
Marque o sistema de distribuição que tem como
vantagem: “poucas requisições são enviadas à farmácia”:

A) Seringa;
B) Dreno;
C) Dosador;
D) Equipo macrogotas.

A) Sistema Individualizado;
B) Sistema Misto;
C) Dose Unitária;
D) Sistema Coletivo.

QUESTÃO 18
Sobre as características da farmácia satélite, marque a
opção correta:

QUESTÃO 14
“Suprir a demanda do hospital, tendo em vista a qualidade
e o custo” é a definição de qual etapa da logística de
medicamentos? Marque a resposta correta:

A) Farmácia localizada em área de fácil acesso para
entrega externa, porém distante das unidades
assistenciais;
B) Farmácia localizada no próprio setor da dispensação;
C) Todos os medicamentos e material médico-hospitalar
são armazenados para todo hospital e distribui para
todas as farmácias;
D) Assistência Farmacêutica é realizada de maneira
indireta.

A) Aquisição;
B) Programação;
C) Seleção;
D) Distribuição.
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QUESTÃO 19
Marque a opção correta com os critérios de uma
prescrição:

QUESTÃO 23
Sobre a biossegurança, marque a resposta correta:
A) Compreende um conjunto de ações destinadas a curar
consequências de realização de atividades com risco à
saúde;
B) Não é uma atividade essencial para a pesquisa e o
desenvolvimento sustentável;
C) Fundamental importância para avaliar e prevenir os
possíveis efeitos adversos de novas tecnologias à
saúde;
D) Ações que nunca eliminam os riscos associados a
realização de algumas atividades.

A) Ilegibilidade e presença de rasuras;
B) O modo de utilizar e posologia são optativos;
C) Rubrica do prescritor sem necessidade de data e nem
colocar o número do conselho;
D) Identificação do medicamento, concentração, dosagem,
forma farmacêutica e quantidade.
QUESTÃO 20
Sobre os principais aspectos a serem abordados na
informação ao paciente na dispensação ambulatorial,
marque a opção correta:

QUESTÃO 24
Marque a opção correta sobre a quantidade de
medicamentos contendo substâncias das listas B1, C1 e C5
com relação ao número de ampolas e o equivalente em
dias, respectivamente:

A) Orientação sobre o modo de administração do
medicamento;
B) Diagnóstico de doença;
C) Prescrição de medicamento da Portaria nº 344/98;
D) Podem ser abordados todos os assuntos, exceto a
forma de armazenamento dos medicamentos.

A) Até
B) Até
C) Até
D) Até

QUESTÃO 21
As atividades de uma comissão de controle de infecção
hospitalar são múltiplas e de naturezas diversas (DANTAS,
2011). Marque a opção correta sobre o papel da Farmácia
Hospitalar na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH):

ampolas
ampolas
ampolas
ampolas

e
e
e
e

30
30
60
60

dias;
dias;
dias;
dias.

QUESTÃO 25
A Acreditação é um método de avaliação e certificação que
busca, por meio de padrões e requisitos previamente
definidos, promover a qualidade e a segurança da
assistência no setor de saúde (ONA, 2020). Marque a
opção correta que representa o objetivo da Acreditação:

A) Adquire e/ou prepara todos os agentes antimicrobianos
necessários a terapêutica e higienização hospitalar;
B) Realiza o controle dos antimicrobianos, mas não
monitora germicidas e saneantes;
C) O controle das infecções hospitalares é uma atividade
essencialmente da farmácia;
D) Executa os protocolos clínicos da CCIH, mas não
participa da elaboração.

A) Redução de custo de contratações;
B) Instituir o clima de competição na unidade;
C) Estimular o trabalho individual;
D) Melhoria contínua.

QUESTÃO 22
A concentração de hipoclorito de sódio padrão no hospital
é 2%, porém a concentração que é comprada é 8%.
Marque a opção com o volume de hipoclorito de sódio 8%
deverá ser utilizada para conseguir 5 litros de hipoclorito
de sódio 2%:
A) 1000
B) 1250
C) 1500
D) 1750

4
5
5
4

ml;
ml;
ml;
ml.
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