FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA

PROCESSO SELETIVO
Edital 004/2019

005 - TÉCNICO EM FARMÁCIA
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01- O caderno de provas contém 30 (trinta) questões objetivas. Caso haja algum erro na impressão, o(a)
candidato(a) deverá informar imediatamente ao fiscal, solicitando-lhe a substituição desse caderno.
02- A duração máxima da prova será de 03 (três) horas.
03- A interpretação das questões faz parte da prova. Desse modo, não é permitido fazer perguntas aos
fiscais.
04- A prova é individual. Portanto, é vedada a comunicação entre os candidatos durante a sua realização.
Será excluído do processo seletivo aquele que utilizar material de consultas e/ou qualquer sistema de
comunicação, durante a realização da avaliação.
05- Em cada questão, há somente uma resposta correta.
06- Ao receber o Cartão de Respostas, o(a) candidato(a) deverá conferir seu nome, o número de inscrição,
o número do documento, o cargo e assinar, à caneta, no espaço próprio indicado.
07- Ao transferir as respostas para o Cartão de Respostas, deverá ser utilizada caneta azul ou preta,
preenchendo todo o espaço dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme o
modelo:
01
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A
A
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B
B
B
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C
C
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D
D
D

08- O(A) candidato(a) não poderá deixar nenhuma questão sem resposta.
09- O Cartão de Respostas não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. As questões que contenham
emendas ou rasuras, ainda que legíveis, não serão consideradas. Os prejuízos advindos das marcações
feitas incorretamente no Cartão de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato; assim, não
haverá substituição em virtude de erro no preenchimento.
10- O(A) candidato(a) deverá deixar sobre a carteira somente documento de identidade e caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.
11- O(A) candidato (a) poderá deixar a sala após decorrida 1(uma) hora do início da prova.
12- Ao terminar a prova, o(a) candidato(a) deverá permanecer sentado(a) e sinalizar, com a mão, o
término da avaliação, para que o fiscal possa recolher e conferir o Cartão de Respostas, bem como
autorizar a saída do(a) candidato(a) da sala.
13- O(A) candidato(a) somente poderá se retirar, levando a prova consigo, após decorridas 02 (duas)
horas do início da avaliação.
14- Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos(as) candidatos(a) deverão permanecer
na sala, até que o último(a) candidato(a) termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, a fim de
atestar a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se, de uma só vez, da sala de prova.

UBERABA/MG, 28 DE JULHO DE 2019.

1 de 8

2 de 8

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. A farmácia é classificada conforme os _______________ grupos de atividades estabelecidos pela RDC
67, de acordo com a complexidade do processo de manipulação e das características dos insumos utilizados,
para fins do atendimento aos critérios de Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:
A) Seis.
B) Oito.
C) Dez.
D) Quinze.
02. Com relação aos grupos de atividades desenvolvidas pelas farmácias, o grupo I discorre sobre:
A) Manipulação de produtos estéreis.
B) Manipulação de medicamentos homeopáticos.
C) Manipulação de doses unitárias e unitarização de dose de medicamentos em serviços de saúde.
D) Manipulação de medicamentos a partir de insumos/matérias primas, inclusive de origem vegetal.
03. A preparação composta de uma ou mais matérias-primas com fórmula definida, destinada a ser utilizada
como veículo/excipiente de preparações farmacêuticas é o conceito para:
A) Autoisoterápico.
B) Base galênica.
C) Bioterápico.
D) Água purificada.
04. Considere a alternativa que define corretamente o conceito de “Controle em processo”:
A) Conjunto de operações (programação, coordenação e execução) com o objetivo de verificar a
conformidade das matérias primas, materiais de embalagem e do produto acabado, com as especificações
estabelecidas.
B) Verificações realizadas durante a manipulação, de forma a assegurar que o produto esteja em
conformidade com as suas especificações.
C) Data impressa no recipiente ou no rótulo do produto, informando o tempo durante o qual se espera que o
mesmo mantenha as especificações estabelecidas, desde que estocado nas condições recomendadas.
D) Não atendimento dos parâmetros de qualidade estabelecidos para um produto ou processo.
05. A referência internacional de substâncias químicas é definida pela sigla:
A) RIS.
B) CSA.
C) RAS.
D) CAS.
06. O documento ou grupo de documentos que especificam as matérias-primas com as respectivas
quantidades e os materiais de embalagem, juntamente com a descrição dos procedimentos, incluindo
instruções sobre o controle em processo e precauções necessárias para a manipulação de determinada
quantidade (lote) de um produto é o conceito para:
A) Fórmula padrão.
B) Garantia de qualidade.
C) Forma Farmacêutica Básica.
D) Insumo ativo.
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07. O bioterápico cujos insumos ativos são externos ao paciente e que de alguma forma o sensibilizam
(alérgenos, poeira, pólen, solvente e outros) denominam-se:
A) Heteroisoterápico.
B) Homoisoterápico.
C) Autoisoterápico.
D) Promoisoterápico.
08. Insumo inerte é definido como:
A) Matéria-prima e materiais de embalagem empregados na manipulação e acondicionamento de
preparações magistrais e oficinais.
B) Bioterápico cujo insumo ativo pode ser de origem endógena ou exógena (alérgenos, alimentos,
cosméticos, medicamentos, toxinas e outros).
C) Substância complementar de natureza definida, desprovida de propriedades farmacológicas ou
terapêuticas nas concentrações utilizadas e, empregada como veículo ou excipiente na composição do
produto final.
D) Substância ativa ou inativa com especificação definida, que se emprega na preparação dos medicamentos
e demais produtos.
09. No ambiente da farmácia, o Livro de Registro Específico é destinado à anotação em ordem cronológica
das seguintes atividades, EXCETO:
A) Estoques.
B) Entradas (por aquisição ou produção).
C) Perdas de medicamentos sujeitos ao controle especial.
D) Preparações magistrais manipuladas em farmácias.
10. As substâncias utilizadas para a obtenção de entorpecentes ou psicotrópicos constantes das listas
aprovadas pela Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas são
chamadas de:
A) Psicotrópicos.
B) Proscritos.
C) Precursores.
D) Drogas de importação.
11. Com relação à lista de substâncias psicotrópicas, considere a alternativa que contenha somente
medicamentos da lista A3:
A) Tanfetamina, clobenzorex e fenetilina.
B) Aprobarbital, bromazepam, clorazepato.
C) Clordiazepóxido, estazolam, haloxazolam.
D) Etclorvinol, camazepam, metiprilona.
12. A lista C2 de notificação de Receita Especial consiste em substâncias retinoicas. Qual das apresentadas a
seguir não se enquadra nessa lista?
A) Acitretina.
B) Adapaleno.
C) Nevirapina.
D) Tretinoína.
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13. Da lista de substâncias imunossupressoras (C3), sujeita a notificação de Receita Especial, a
Ftalimidoglutarimida é mais conhecida no meio farmacêutico como:
A) Adapaleno.
B) Talidomida.
C) Tolueno.
D) Piperidina.
14. São consideradas substâncias entorpecentes pelo Ministério da Saúde (lista F1), EXCETO:
A) Desomorfina.
B) Ecgonina.
C) Metaqualona.
D) Alfametilfentanila.
15. Com relação aos processos farmacêuticos responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa
que traz a sequência correta:
(

)

(

)

(

)

Partida - Invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou não,
destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter especificamente ou não os produtos.
Medicamento – É toda substância ou associação de substâncias utilizadas para modificar ou
explorar sistemas fisiológicos ou estado patológico para o benefício do receptor.
Quarentena – Período de tempo, durante o qual os medicamentos são retidos com proibição de
seu emprego.

A) V-V-F.
B) V-F-F.
C) F-V-V.
D) F-F-V.
16. É um exemplo de área de estocagem a de:
A) Recebimento.
B) Distribuição.
C) Instalações sanitárias.
D) Medicamentos controlados.
17. Nos edifícios de estocagem de medicamento, as instalações sanitárias devem ser para:
I- funcionários da área de estocagem;
II- funcionários administrativos;
III- medicamentos termolábeis.
Está correto o que se afirma em:
A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) I, II e III.
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18. No processo de estocagem de medicamentos, o lixo coletado nas dependências do almoxarifado e em
suas proximidades deve ser eliminado através de sistemas seguros e higiênicos. Os resíduos produzidos em
almoxarifados são resíduos sólidos de saúde do grupo:
A) Grupo A.
B) Grupo B.
C) Grupo D.
D) Grupo E.
19. Na Estocagem de medicamentos imunobiológicos, o equipamento que permite temperaturas entre 8ºC e
15ºC denomina-se:
A) Freezer.
B) Refrigerador.
C) Geladeira.
D) Câmara fria.
20. Nos casos de esquizofrenia, os antipsicóticos atípicos têm maiores efeitos em sintomas negativos em
comparação a antipsicóticos convencionais. Qual dos antipsicóticos indicados a seguir NÃO se enquadra
como atípico?
A) Haloperidol.
B) Olanzapina.
C) Risperidona.
D) Ziprasidona.
21. Com relação aos erros de medicação, a prescrição de dipirona sódica 10 gotas por via intravenosa é um
exemplo de prescrição INCORRETA da:
A) dose do medicamento.
B) via de administração do medicamento.
C) forma de apresentação do medicamento.
D) prescrição incompleta.
22. “O paciente precisaria receber 250mg de cloridrato de ciprofloxacino por via oral. A farmácia dispensou
o medicamento em cápsulas de 500mg.”
O exemplo acima discorre sobre um erro de:
A) prescrição.
B) omissão.
C) dispensação.
D) apresentação.
23. Considere a alternativa que apresente exemplo de “Administração de medicamento errado”:
A) Estava prescrito prednisona e foi administrado prednisolona.
B) Estava prescrito cloridrato de midazolam 5mg via intravenosa a critério médico. O paciente estava
agitado e a enfermeira administrou uma dose sem solicitar a avaliação prévia do médico.
C) O hipoglicemiante que seria administrado no Sr. João Felipe foi administrado ao paciente João Felipo,
que estava no leito ao lado.
D) O profissional administrou medicamento que constava na prescrição do paciente naquele dia.
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24. Foram prescritas quatro unidades de insulina regular por via subcutânea, mas foram administradas 40
unidades. Sabe-se então que o profissional:
A) Deveria aplicar 0,4 ml de insulina e administrou 4mL.
B) Deveria aplicar 0,04 ml de insulina e administrou 4mL.
C) Deveria aplicar 0,4 ml de insulina e administrou 0,04 mL.
D) Deveria aplicar 4 ml de insulina e administrou 40 mL.
25. Sobre as medicações que atuam no sistema nervoso, a Succinato de Solifenacina é classificada como:
A) Ansiolítico.
B) Anticolinesterásicos.
C) Anticolinérgico.
D) Anticonvulsivantes.
26. Qual dos medicamentos a seguir pode ser descrito como antivertiginoso?
A) Flurazepam.
B) Rotigotina.
C) Betaistina.
D) Divalproato de Sódio.
27. São Analgésicos Narcóticos, EXCETO:
A) Codeína e fentanila.
B) Remifentanila e tramadol.
C) Sufentanila e Meperidina.
D) Condroitina e Leflunomida.
28. É exemplo de Antiinflamatório não esteroidal seletivo da COX2:
A) Flurbiprofeno.
B) Abatacepte.
C) Tenoxicam.
D) Parecoxibe.
29. Sobre os medicamentos que atuam no sangue, considere os itens a seguir:
I- Antiagregantes plaquetários: Dipiridamol, Ticagrelor, Abcixiimabe;
II- Expansor de volume sanguíneo: Albumina Humana, Hidroxietilamido, Solução de eletrólitos;
III- Quelantes: Eritropoetina Humana Recombiante, Sulfato Ferroso, Ácido Fólico.
Sobre os itens acima, assinale a alternativa correta:
A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) I, II e III.
30. Com relação aos medicamentos metabólicos e do sistema digestório, considere a alternativa que
apresente, respectivamente, um hipoglicemiante e um hipolipêmico.
A) Atorvastatina e Metformina.
B) Ornitina e Dapagliflozina.
C) Glimepirida e Ezetimiba.
D) Sucralfato e Pravastatina.
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