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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Todas as noites, antes de dormir e quase até pegar 

no sono, eu pensava nos meus problemas. Eram três, 
disso eu tenho certeza, e um deles envolvia uma enco-
menda feita sem autorização dos adultos ______ um 
vendedor ambulante que passava de tempos em 
tempos na frente da nossa casa – dos outros eu esqueci. 

Quando minha mãe me botava na cama e apagava 
a luz, eu acendia meus três problemas para jogar com 
eles no escuro. Ainda não tinha aprendido a ler, mas 
já sabia me preocupar. Apesar de ______ palavra 
"problema" ter entrado tão cedo no meu vocabulário, 
não tive uma infância "problemática" – os maiores 
problemas de uma criança, em geral, não são esses que 
ela consegue partir em pequenos pedaços e observar. 

Que eu tenha captado o sentido da palavra ouvindo 
a conversa dos adultos (ou vendo novela) e tenha me 
apressado a colocá-la em uso todas as noites apenas 
demonstra certa predisposição precoce para o lado não 
prático da existência – e hoje me parece fabuloso que 
uma das minhas memórias mais nítidas da infância diga 
respeito não a algo que me aconteceu ou que eu vi, 
mas ____ uma atividade puramente mental: matutar. 

Com o passar dos anos, meus problemas ganharam 
em concretude e variedade. Os menos graves foram 
parar na maçaroca indistinta das aflições superadas, lá 
onde uma não desprezível montanha de preocupações 
antigas causadas por atritos na família, amores frustrados 
ou dissabores no trabalho já perderam boa parte do 
poder que um dia tiveram sobre mim. 

Porque ter um problema é ruim, claro, mas não como 
um acontecimento trágico ou um fato consumado 
diante do qual só nos resta sofrer com maior ou menor 
resignação. Problema é aquilo que a gente fica remoendo 
não apenas porque nos incomoda, mas porque 
imaginamos que existe uma solução, em algum lugar, 
esperando por nós. 

Problema resolvido produz conhecimento. Não 
devemos subestimar nossa capacidade para resolver 
impasses, conflitos, crises de pequenas ou grandes 
proporções. Quando não contempla a possibilidade de 
solução, não estamos diante de um problema, mas de 
uma sentença. Costumamos associar a expressão 
"esquentar a cabeça" com reações impulsivas e violentas, 
mas, ____ vezes, o que mais nos esgota mentalmente 
é o oposto disso: o esforço para buscar não a solução 
mais rápida, mas a melhor. Matutar. 

 
Adaptado de: LAITANO, Cláudia. Matutar. Disponível em: 
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2015/10/ 
claudia-laitano-matutar-4862029.html>. Acesso em: 28 jan. 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche adequadamente as 
lacunas das linhas 04, 10, 22 e 44, nesta ordem. 
 
(A) à – à – a – há  
(B) à – à – à – as  
(C) a – a – à – as  
(D) a – a – a – às 
(E) a – a – a – há  
 

02. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 
I - A autora do texto faz uma apologia dos problemas 

infantis. 
II - A autora do texto utiliza aspas como um recurso 

para realçar certas palavras ou expressões do 
texto, sentidos figurados e gírias. 

III - A autora do texto reduz os problemas infantis ao 
que chama de “matutar” 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 

03. Considere as seguintes sugestões de mudança na 
pontuação do texto. 
 
I - Acréscimo de vírgula logo após dormir (l. 01). 

II - Inserção de vírgula imediatamente após apenas 
(l. 17). 

III - Substituição do ponto final após melhor (l. 46) por 
dois pontos. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

04. Assinale a alternativa que contém palavras que pertencem 
à mesma classe de palavras. 
 
(A) disso (l. 03) e deles (l. 03). 
(B) que (l. 21) e que (l. 35) 
(C) mas (l. 30) e com (l. 43)  
(D) não (l. 30) e maior (l. 32) 
(E) porque (l. 34) e por (l. 36) 

 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
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05. Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo 
adequado para a respectiva palavra do texto, conside-
rando o contexto em que esta é empregada. 

 
(A) acendia (l. 08) – listava  
(B) observar (l. 14) – infringir  
(C) captado (l. 15) - apreendido 
(D) dissabores (l. 28) – aprazimentos  
(E) subestimar (l. 38) – valorizar  

 

06. Considerando que uma hora equivale a 60 minutos, 3,2 
horas equivalem a  

 

(A) 3 horas e 2 minutos. 
(B) 3 horas e 6 minutos. 
(C) 3 horas e 12 minutos. 
(D) 3 horas e 20 minutos. 
(E) 3 horas e 30 minutos. 

 
 
 
 
 
 

07. Considere as proposições abaixo. 
 

(I)  2,5 multiplicado por �
�
 é igual a 1. 

(II)  0,8 multiplicado por 0,2 é igual a �
��

. 

(III) (-5)2 é igual a -25. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 

08. Dois aumentos sucessivos e acumulados, um de 25% 
e outro de 40%, equivalem a um único aumento de 
 
(A) 50%. 
(B) 65%. 
(C) 75%. 
(D) 90%. 
(E) 96%. 

 
 
 
 
 
 

09. Considere os dados da tabela a seguir, na qual constam 
pagamentos efetuados durante cinco meses de 2020, 
exceto o pagamento correspondente ao mês de 
setembro de 2020. 
 
Mês Pagamento (em reais) 
Junho 325 
Julho 440 
Agosto 290 
Setembro x 
Outubro 145 

 
Se o pagamento do mês de setembro corresponde a 
25% do total pago nesses cinco meses, o valor do 
pagamento de setembro, em reais, é 

 
(A) 250. 
(B) 300. 
(C) 320. 
(D) 350. 
(E) 400. 

 
 
 
 
 

10. Em 2020 a população mundial foi estimada em 7,8 
bilhões de pessoas. De acordo com reportagem da 
ONU de agosto de 2020 (https://news.un.org/pt/story/ 
2020/08/1721771), “Covid-19 mostrou que investi-
mentos em água e saneamento são essenciais” e que 
em todo o mundo 2,2 bilhões de pessoas não têm 
acesso à água. 
Entre as alternativas abaixo, a melhor estimativa para 
o percentual de pessoas, em relação à estimativa da 
população mundial de 2020, que em agosto de 2020 
não tinha acesso à água, é de 
 
(A) 20%. 
(B) 25%. 
(C) 28%. 
(D) 32%. 
(E) 33%. 

 
 
 
 
 
 

11. Qual das alternativas apresentadas se refere ao proce-
dimento de segurança de acesso a sítios e serviços de 
rede que visa garantir a identidade do usuário por meio 
do fornecimento adicional de informações que apenas 
o próprio usuário possui? 

 
(A) Rastreamento de cookies. 
(B) Certificação digital. 
(C) Assinatura digital. 
(D) Criptografia de chave secreta. 
(E) Verificação em duas etapas. 
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12. No Excel 2016, qual recurso é usado para restringir o 
tipo de dados ou os valores que os usuários inserem 
em uma célula, que se encontra na aba de “Dados”? 

 
(A) Opções de cálculo. 
(B) Consolidar. 
(C) Planilha de revisão. 
(D) Validação de Dados. 
(E) Filtros. 

 

13. No Excel 2016, deseja-se registrar na célula B1 a soma 
de todos os dados das células da coluna A que tenham 
valor maior do que 2. Assinale a alternativa que apre-
senta a fórmula a ser escrita na célula B1. 

 
(A) =somase(A$:A$;”>2”) 

(B) =somases(A$1:A$END;”>2”) 

(C) =somase(A:A;”>2”) 
(D) =somase(A;”>2”) 

(E) =somase(A$:A$;>2) 
 

14. No editor de texto Word 2016, a opção de formatação 
de _____________ que coloca pelo menos duas linhas 
de um parágrafo na parte superior ou inferior de uma 
página chama-se _____________, ao passo que, para 
evitar quebras de páginas entre parágrafos distintos, 
deve ser utilizada a opção ____________.  

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do texto acima: 

 
(A) layout – controle de linhas órfãs/viúvas – manter 

linhas juntas 
(B) parágrafo – controle de linhas órfãs/viúvas – manter 

com o próximo 
(C) parágrafo – manter linhas juntas – quebrar página 

antes 

(D) layout – quebrar página antes – manter com o 
próximo 

(E) parágrafo – manter linhas juntas – quebras páginas 
antes 

 

15. Após o encerramento de todas as janelas de uma 
sessão de navegação anônima do Google Chrome, qual 
dos tipos de dados ou informações obtidos durante a 
navegação anônima permanecem no seu computador, 
entre os listados? 

 
(A) Arquivos de downloads e favoritos. 
(B) Cookies e favoritos. 
(C) Histórico de navegação e cookies. 
(D) Histórico de navegação e favoritos. 
(E) Cookies e arquivos de download. 

 
 

 
 

16. Medicamentos estratégicos são aqueles utilizados em 
doenças que configuram problemas de saúde pública, 
que atingem ou põem em risco as coletividades e cuja 
estratégia de controle concentra-se no tratamento de 
seus portadores. No âmbito da Assistência Farmacêutica 
no SUS, a dispensação dos Medicamentos Estratégicos 
aos usuários é realizada nas Unidades Dispensadoras 
de Medicamentos (UDM). Com base nisso, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - Fazem parte dos medicamentos estratégicos os 

medicamentos antirretrovirais do Programa 
DST/Aids. 

II - Para a dispensação, no momento da apresentação 
da prescrição médica, deve ser verificado se os me-
dicamentos prescritos atendem aos critérios esta-
belecidos nas normas do Consenso Nacional ou 
Guia de Tratamento Clínico do Ministério da Saúde. 

III - A dispensação é realizada com auxílio do Sistema 
de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) 
que, após a confirmação de cadastramento da so-
licitação, automaticamente emite críticas acerca do 
atendimento às regras validadas pelo consenso, 
autorizando ou não a dispensa dos medicamentos 
para o paciente. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

17. O Componente Básico da Assistência Farmacêutica é des-
tinado à aquisição de medicamentos e insumos no âmbito 
da atenção básica e composto por parte fixa e parte vari-
ável. A parte variável é o valor per capita para aquisição 
de medicamentos para alguns programas abrangidos.  
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um 
exemplo dos programas abrangidos pela parte variável 
do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 

 
(A) Combate à Obesidade. 
(B) Hipertensão e Diabetes. 
(C) Asma e Rinite. 
(D) Saúde Mental. 
(E) Combate ao Tabagismo. 

 

18. De acordo com a RDC 67/2007, “a preparação composta 
de uma ou mais matérias-primas, com fórmula definida, 
destinada a ser utilizada como veículo/excipiente de 
preparações farmacêuticas” é 

 
(A) base galênica. 
(B) bioterápico. 
(C) especialidade farmacêutica. 
(D) forma farmacêutica derivada. 
(E) fórmula padrão. 
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19. A RDC 220/2004 fixa os requisitos mínimos exigidos 
para o funcionamento dos Serviços de Terapia Antineo-
plásica (STA).  
Quanto à biossegurança, assinale as afirmações abaixo 
com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) O Kit de Derramamento deve conter, no mínimo, 

luvas de procedimentos, avental de baixa permea-
bilidade, compressas absorventes, proteção respi-
ratória, proteção ocular, sabão, descrição do 
procedimento e o formulário para o registro do 
acidente, recipiente identificado para recolhimento 
dos resíduos de acordo com RDC 33/2003, suas 
atualizações ou outro instrumento legal que venha 
substituí-la. 

(  ) Deve-se manter um Kit de Derramamento identifi-
cado e disponível em todas as áreas onde são 
realizadas atividades de manipulação, armazena-
mento, administração e transporte de terapia 
antineoplásica. 

(  ) Em caso de acidente com terapia antineoplásica, 
o vestuário deve ser removido imediatamente 
quando houver contaminação; as áreas da pele 
atingidas devem ser lavadas com água e álcool gel 
e, quando da contaminação dos olhos ou outras 
mucosas, deve-se lavar com água ou solução 
isotônica em abundância e providenciar acompa-
nhamento pelo farmacêutico. 

(  ) Devem existir normas e formulários, revisados a 
cada dois anos, para a utilização da Cabine de 
Segurança Biológica (CSB) e dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI). 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
(A) V – V – F – F. 
(B) F – F – F – V. 
(C) F – V – F – V. 
(D) F – V – V – F. 
(E) V – F – V – F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. A RDC 45/2003 dispõe sobre o Regulamento Técnico 
de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais 
(SP) em Serviços de Saúde.  
Considerando essa resolução, numere a segunda 
coluna de acordo com a primeira, relacionando as 
etapas do processo de aquisição, recebimento, arma-
zenamento, distribuição e dispensação das SP a condi-
ções específicas para sua realização.  

 
(1) Aquisição. 
(2) Recebimento. 
(3) Armazenamento. 
(4) Distribuição e Dispensação. 
 
(  ) A Solução Parenteral que requeira condição especial 

de temperatura deve ser armazenada adequada-
mente e o registro que comprove o atendimento a 
esta exigência deve ser mantido e estar disponível 
para verificação.  

(  ) No processo de distribuição e dispensação das SP, 
deve ser feita a inspeção visual para verificar a 
identificação, o prazo de validade, a integridade do 
acondicionamento, a presença de corpos estranhos 
decorrentes de contaminação e outras alterações 
físicas.  

(  ) A empresa fornecedora deve estar regularizada 
junto aos órgãos sanitários competentes, atender 
às Boas Práticas de Fabricação e apresentar o 
Certificado de Análise na liberação de cada lote de 
produto fornecido. 

(  ) A carga que contiver produtos com as embalagens 
externas danificadas deve ser separada, mantida 
em quarentena e devidamente identificada, para 
aguardar as providências de devolução ou substi-
tuição junto ao fornecedor. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 2 – 4 – 1 – 2. 
(B) 3 – 4 – 1 – 2. 
(C) 3 – 4 – 2 – 1. 
(D) 4 – 2 – 1 – 3. 
(E) 4 – 2 – 3 – 1. 

 

21. Qual a concentração de cloreto de sódio, em miligramas 
por mililitro (mg/mL), que há dentro de uma ampola 
contendo 20 mL de uma solução injetável a 20% desse 
sal?  

 
(A) 0,2 mg/mL. 
(B) 2 mg/mL. 
(C) 4 mg/mL. 
(D) 200 mg/mL. 
(E) 400 mg/mL. 
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22. No processo de gestão de compras de um hospital, 
utiliza-se como ferramenta para controle de estoques a 
análise da Curva ABC. Na avaliação dos resultados da 
Curva ABC, percebe‐se o giro dos itens no estoque, o 
nível da lucratividade e o grau de representação no 
faturamento da organização. 

 

 

 
Sobre a Curva ABC representada acima, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - É um método de classificação de informações, para 

que se separem os itens de maior importância ou 
impacto, os quais são normalmente em menor 
número, e para se estabelecer formas de gestão 
apropriada à importância de cada medicamento 
em relação ao valor total dos estoques. 

II - Trata‐se de classificação subjetiva de materiais que 
considera sua importância, baseada nas quantidades 
compradas e no seu valor. 

III - A análise dos recursos financeiros alocados em 
cada produto demonstra que um pequeno número 
de itens é responsável pelo comprometimento de 
um grande volume de recursos despendidos com 
materiais. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
 

23. Para preparar 1 kg de um creme A, utilizam-se 150 mg 
de um conservante B. Qual a quantidade necessária de 
conservante B para preparar 250 g desse creme? 

 
(A) 37500 mg. 
(B) 0,6 mg. 
(C) 37,5 mg. 
(D) 600 mg. 
(E) 0,0375 mg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, considere as afirma-
ções abaixo. 

 
I - O servidor deve cumprir as tarefas de seu cargo 

ou função, tanto quanto possível, com critério, 
segurança e rapidez. 

II - O servidor não deve participar dos movimentos 
e estudos que se relacionem com a melhoria do 
exercício de suas funções. 

III - O servidor deve manter-se atualizado com as 
instruções, as normas de serviço e a legislação 
pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
 

25. Em relação à Bioética, assinale a alternativa que 
apresenta afirmação INCORRETA. 

 
(A) A Bioética inclui os processos de tomada de decisão. 

(B) A Bioética tem uma abordagem secular, interdis-
ciplinar, contemporânea, global e sistemática. 

(C) A Bioética considera a ética aplicada às questões 
da saúde e pesquisa em seres humanos. 

(D) A Bioética utiliza simplesmente o conhecimento 
de outras ciências. 

(E) Na Bioética, a perspectiva religiosa é apenas uma 
visão possível, mas não a única. 
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26. Sobre as definições da RDC 222/2018, que regula-
menta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde, assinale as afirmações abaixo 
com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) são 

dispositivos ou produtos de uso individual utilizados 
pelo trabalhador, destinados à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho. 

(  ) Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) contém informações essenciais 
detalhadas sobre produtos químicos, biológicos 
e radiativos, especialmente sua identificação, seu 
fornecedor, sua classificação, sua periculosidade, 
as medidas de precaução e os procedimentos em 
caso de emergência. 

(  ) Reciclagem é o processo de transformação dos 
resíduos sólidos, que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, 
com o objetivo de transformá-los em insumos e 
novos produtos. 

(  ) Resíduos de saúde do Grupo B contêm produtos 
químicos que podem apresentar riscos à saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
(A) V - V – F – F. 
(B) F – V – F – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) F – F – V – F. 
(E) F – F – V – V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. De acordo com o Manual de Boas Práticas de Gestão 
das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), do 
Ministério da Saúde, todos os atos devem ser docu-
mentados a fim de garantir a transparência e a rastre-
abilidade do processo. Com base nisso, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - O controle na utilização de OPME é de responsabi-

lidade dos profissionais envolvidos na realização do 
procedimento, que deverão registrar, na descrição 
cirúrgica, no registro de consumo da sala e no 
prontuário do paciente, todas as informações sobre 
as OPME utilizadas, bem como proceder à fixação 
de etiquetas de rastreabilidade nos documentos 
e à imediata devolução das OPME não utilizadas, 
logo após a finalização do ato cirúrgico, ao almoxari-
fado central ou, quando for o caso, ao almoxa-
rifado satélite. 

II - Quando uma embalagem de OPME se encontrar 
violada, contaminada ou danificada, sem haver 
sido utilizada no ato cirúrgico, o fato deverá ser 
justificado pelo profissional da saúde responsável 
pelo procedimento, por meio de um termo circuns-
tanciado que discrimine os motivos da perda, e o 
gasto deverá ser registrado no registro de con-
sumo da sala cirúrgica e vinculado ao prontuário 
do paciente.  

III - Quando houver incompatibilidade entre a utilização 
de OPME e o procedimento, ou quando a quanti-
dade utilizada exceder o previsto, contrariando a 
tabela de referência, o profissional da Saúde 
responsável deve preencher a justificativa de uso 
de materiais excedentes ou incompatíveis, nos 
casos em que os estabelecimentos de saúde 
adotem essa obrigatoriedade na sua rotina. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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28. São classificados como materiais médico-hospitalares e 
_____________ os aparelhos, produtos, __________ 
ou acessórios não enquadrados como __________, 
medicamentos ou insumos farmacêuticos, utilizados 
direta ou indiretamente nos diversos _____________.  

 
As palavras ou expressões que completam, adequada 
e respectivamente, as lacunas da frase acima, são: 

 
(A) adjuvantes – dispositivos – remédios – ambientes 

hospitalares 

(B) correlatos – dispositivos – componentes – serviços 
de saúde 

(C) adjuvantes – substâncias – componentes – proce-
dimentos médicos 

(D) excipientes – peças – drogas – ambientes hospita-
lares 

(E) correlatos – substâncias – drogas – procedimentos 
médicos 

 

29. No que diz respeito aos processos logísticos e de 
abastecimento, assinale a alternativa que NÃO apresenta 
um requisito de distribuição. 

 
(A) Atendimento à legislação. 
(B) Identificação correta do paciente, sem lastro com 

a prescrição médica. 
(C) Rotina de abastecimento das unidades móveis de 

transporte de pacientes críticos. 

(D) Monitoramento de itens em falta para abasteci-
mento das unidades requisitantes. 

(E) Garantia de fornecimento imediato de medicamentos 
de emergência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. A Portaria 344/1998, define “Receita” como a prescrição 
escrita de medicamento, contendo orientação de uso 
para o paciente, efetuada por profissional legalmente 
habilitado, enquanto “Notificação de Receita” é definida 
como o documento padronizado destinado à notificação 
da prescrição de medicamentos entorpecentes, psico-
trópicos, retinoides de uso sistêmico e imunossupres-
sores.  
Sobre a “Notificação de Receita”, considere as afirma-
tivas abaixo. 
 
I - Quando acompanhada de Receita, autoriza a dis-

pensação de medicamentos à base de substâncias 
constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), 
"A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C2" (retinoicas 
para uso sistêmico) e "C3" (imunossupressoras). 

II - Possui as seguintes cores: amarela (para entor-
pecentes), azul (para psicotrópicos), branca (para 
retinoides de uso sistêmico e imunossupressores). 

III - É exigida pelos estabelecimentos hospitalares para 
a dispensação de medicamentos psicotrópicos e 
entorpecentes durante a internação, acompanhada 
da Receita ou outro documento equivalente (pres-
crição diária de medicamento). 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

31. Conforme a Lei 8080/1990, artigo 6º, estão incluídas 
no campo de atuação do SUS: 

 
I - A execução de ações de vigilância ____________, 

de saúde do trabalhador, de assistência terapêu-
tica integral, inclusive __________. 

II - A vigilância __________ e a orientação alimentar. 
III - A formulação da política de medicamentos, equi-

pamentos, __________ e outros insumos de inte-
resse para saúde e participação na sua produção.  

 
As palavras que completam corretamente as lacunas 
das frases acima são: 

 
(A) sanitária – farmacêutica – nutricional – imunobio-

lógicos 
(B) epidemiológica – farmacêutica – vacinal – imuno-

biológicos 

(C) sanitária e epidemiológica – farmacêutica – nutri-
cional – imunobiológicos 

(D) sanitária – hospitalar – nutricional – alimentos 
(E) sanitária e epidemiológica – hospitalar – vacinal – 

alimentos 
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32. A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece as 
diretrizes básicas para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores de 
serviços de saúde.  
Tendo em vista as medidas de proteção aos riscos bioló-
gicos, assinale a alternativa que apresenta afirmação 
correta sobre a vacinação dos trabalhadores. 

 
(A) A todo trabalhador dos serviços de saúde, deve ser 

fornecida, gratuitamente, apenas a vacina contra 
hepatite B. 

(B) Sempre que houver vacinas eficazes contra outros 
agentes biológicos a que os trabalhadores estejam 
expostos, o empregador deve fornecê-las gratuita-
mente. 

(C) A vacinação deve obedecer apenas às recomenda-
ções da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

(D) Não é obrigatório o registro da vacinação no pron-
tuário clínico individual do trabalhador. 

(E) Não é necessário fornecer ao trabalhador o compro-
vante das vacinas recebidas. 

 

33. Tendo em vista as recomendações para farmacêuticos 
e técnicos de farmácia da American Society of Health-
System Pharmacists (ASHP) e da Sociedade Brasileira 
de Farmácia Hospitalar (SBRAFH), assinale a alterna-
tiva que apresenta afirmação correta sobre a proteção 
individual contra a infecção por COVID-19 em área 
ambulatorial. 

 
(A) Todas as pessoas devem usar máscara e manter 

um distanciamento mínimo de meio metro. 
(B) Profissionais de saúde que atuem diretamente 

no cuidado do paciente devem utilizar apenas 
máscara. 

(C) Estações de trabalho e material de escritório 
devem ser desinfetados no começo e no final dos 
turnos de trabalho, e sempre que houver alternância 
de profissionais. 

(D) Não é preciso limpar e desinfetar regularmente as 
superfícies de bancadas, maçanetas, teclados, 
telas sensíveis ao toque e interruptores de luz. 

(E) Os dispensadores de antisséptico para mãos 
devem ser posicionados em locais de baixa circulação 
para utilização por várias pessoas, e seus recipientes 
devem ser mantidos sempre cheios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. A Acreditação é um processo de certificação voluntária 
que visa introduzir a cultura da qualidade nas instituições 
prestadoras de serviços de assistência à saúde. Esse 
processo pode ser mensurado, permitindo compara-
ções entre hospitais, prática que propicia a melhoria 
contínua da qualidade assistencial.  Quando o resultado 
final evidencia uma assistência à saúde de qualidade, 
é emitido um Selo ou Certificado de Qualidade.  
São exemplos de organizações que realizam a certificação 
de Acreditação Hospitalar:  

 
(A) Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e 

Institute for Safe Medication Practices (ISMP). 

(B) Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e Joint 
Commission International (JCI). 

(C) Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e Socie-
dade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços 
de Saúde (SBRAFH). 

(D) Joint Commission International (JCI) e Institute for 
Safe Medication Practices (ISMP). 

(E) Joint Commission International (JCI) e Sociedade 
Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de 
Saúde (SBRAFH). 

 

35. Considere os princípios abaixo. 
 
I - Reduzir a possibilidade de ocorrência de erros. 
II - Notificar somente eventos graves. 

III - Minimizar as consequências dos erros. 

IV - Reduzir a utilização de medicamentos de alta 
vigilância. 

V - Tornar os erros visíveis. 
 
Quais são princípios que fundamentam as recomenda-
ções para prevenção de erros de medicação envolvendo 
medicamentos potencialmente perigosos, segundo o 
Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos? 
 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas I, IV e V. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas II, III e V. 
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36. Segurança do Paciente consiste na redução ao mínimo 
aceitável de danos desnecessários ao paciente. Danos 
desnecessários são aqueles que podemos prevenir/evitar, 
pois não estão associados ao tratamento terapêutico 
ou à hospitalização. 
Assinale a alternativa que apresenta afirmação correta 
sobre Metas de Segurança do Paciente. 

 
(A) A identificação correta do paciente sempre deve 

ser confirmada com ele, mesmo em casos de alte-
ração de nível de consciência/déficit cognitivo. 

(B) A lista de medicamentos de alto risco ou medica-
mentos de alta vigilância é única para todas as 
instituições do Brasil e determinada pelo Instituto 
para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos. 

(C) Para garantir a meta de cirurgia segura, qualquer 
profissional que atue no centro cirúrgico (enfer-
meiro, técnico de enfermagem ou médico) pode 
ser o responsável pela condução do checklist. 

(D) Para higienização das mãos, preparações alcoólicas 
podem ser utilizadas quando a mão estiver visivel-
mente suja ou contaminada com sangue ou fluidos 
corporais. 

(E) Individuo independente e sem nenhum fator de 
risco é incluído na classificação de alto risco de 
queda. 

 

37. Nomes de medicamentos com grafia ou som semelhante 
podem gerar confusões e são causas comuns de erros 
nas diversas etapas do processo de utilização de medi-
camentos.  
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma reco-
mendação para uso de medicamentos com grafia ou 
som semelhante. 

 
(A) Incentivar a utilização da Denominação Comum 

Brasileira (DCB) para descrição dos medicamentos, 
facilitando a comunicação entre profissionais e pa-
cientes. 

(B) Implantar a prescrição eletrônica para melhorar a 
legibilidade e configurar o sistema, utilizando letra 
maiúscula e negrito para destacar partes diferentes 
de nomes semelhantes de forma a dificultar trocas 
e confusões. 

(C) Proibir prescrições verbais de medicamentos, 
especialmente daqueles com nomes semelhantes.  

(D) Implantar sistema automatizado de verificação por 
código de barras nas etapas de dispensação e 
administração de medicamentos. 

(E) Evitar o armazenamento dos medicamentos com 
grafia e som semelhante em locais próximos. 

 
 
 
 
 
 
 

38. O cuidado ao paciente é uma atividade complexa e 
depende da comunicação das informações. Diversas 
organizações dedicadas à segurança do paciente 
recomendam que abreviaturas, como símbolos, siglas, 
números e certas expressões de dose utilizadas nas 
prescrições, sejam evitadas nas prescrições e em 
outros documentos relacionados ao sistema de utilização 
de medicamentos. 
Assinale a alternativa que apresenta uma ação reco-
mendada para a prevenção desse tipo de erro. 

 
(A) Orientar o paciente e as equipes de enfermagem e 

de farmácia para melhor deduzir o significado da 
abreviatura, caso exista em alguma prescrição. 

(B) Realizar verificações ou auditorias anuais para 
certificar-se de que o uso de abreviaturas e siglas 
esteja correto. 

(C) Implantar a prescrição eletrônica utilizando as 
regras gramaticais relacionadas ao uso de abrevi-
aturas, siglas, símbolos e expressões de dose, 
configurando o software de prescrição de modo 
que só se utilize abreviaturas permitidas. 

(D) Utilizar o zero após a casa decimal, à direita do 
número quando este for inteiro (exemplo “5,0 
mililitros”) para expressão de doses. 

(E) Elaborar uma lista de abreviaturas, siglas e símbolos 
perigosos cuja utilização é proibida devido ao risco 
de erro de medicação e com as respectivas expli-
cações sobre o motivo para o não uso. 

 

39. Assinale a alternativa correta sobre prevenção de erros 
de dispensação em farmácias hospitalares. 

 
(A) Nem todas as etapas de dispensação dos medica-

mentos devem ser conferidas duplamente. 
(B) Erro de dispensação é definido como a discrepância 

entre a ordem escrita na prescrição médica e a 
administração do medicamento.  

(C) A prescrição informatizada evita dificuldades em 
relação à caligrafia e às prescrições ambíguas e 
incompletas. 

(D) Os farmacêuticos devem revisar todas as prescrições 
antes de dispensar os medicamentos, mesmo em 
circunstâncias que causem atrasos clinicamente 
inaceitáveis. 

(E) Os pacientes devem ser informados sobre o trata-
mento terapêutico e saber para que e porque estão 
utilizando os medicamentos, quais os seus efeitos, 
exceto sobre reações adversas que poderão ocorrer. 
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40. Sobre as vias de administração de medicamentos, 
assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso). 

 
(  ) Subcutânea, intramuscular e respiratória são 

exemplos de vias parenterais. 

(  ) A vascularização da via intramuscular garante uma 
absorção rápida. 

(  ) Comprimidos revestidos não podem ser triturados 
e diluídos em água para administração por via oral. 

(  ) Para reposição hidroeletrolítica e infusão de medi-
camentos para pacientes em cuidados paliativos, 
recomenda-se a via intradérmica. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é:  

 
(A) F – V – V – F. 
(B) V – V – F – F. 
(C) V – F – V – V. 
(D) F – V – F – F. 
(E) F – F – F – V. 
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