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PROVA A – AUXILIAR DE FARMÁCIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Como é chamado o uso de medicamentos sem a prescrição, orientação e/ou o
acompanhamento do médico ou dentista?
a) Posologia.
b) Plano terapêutico.
c) Fórmula.
d) Automedicação.

2. Como são chamados os medicamentos considerados indispensáveis para atender à
maioria dos problemas de saúde da população?
a) Complementares.
b) Básicos.
c) Genéricos.
d) Similares.

3. Como é chamada a reação nociva e não intencional a um medicamento que ocorre
em doses normalmente utilizadas?
a) Colateral.
b) Tóxica.
c) Involuntária.
d) Adversa.

4. De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a promoção do uso racional
de medicamentos envolverá quais medidas?
a) Elaboração do Formulário Terapêutico Nacional.
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b) Aquisição de medicamentos do setor público exclusivamente por licitação.
c) Registro e uso de medicamentos similares.
d) Registro e uso de medicamentos
conseqüentemente maior credibilidade.

que

são

referência

apresentam

5. O procedimento que deve assegurar que o medicamento de boa qualidade seja
entregue ao paciente certo, na dose prescrita, na quantidade adequada, é denominado
de:
a) Prescrição.
b) Dispensação.
c) Aquisição.
d) Distribuição.

6. Apesar de nenhuma substância farmacologicamente ativa ser inócua ao organismo,
alguns medicamentos não necessitam da apresentação da prescrição médica para
serem adquiridos em farmácias. Quais são esses medicamentos?
a) Antibióticos.
b) Medicamentos de tarja vermelha.
c) Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP).
d) Medicamentos de Tarja Azul.

7. A receita é um documento formal e escrito, que estabelece o que deve ser
dispensado ao paciente. Só poderão ser aviadas, em farmácias, as receitas que:
a) Apresentarem a data e a assinatura do profissional, endereço do consultório ou da
residência e o numero da inscrição no respectivo Conselho profissional.
b) Possuírem o nome e o endereço residencial do paciente, não sendo necessário
conter o modo de utilização do medicamento.
c) Estiverem escritas a lápis ou tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível.
d) Identificarem o medicamento por código.

8. Os medicamentos que são sensíveis à ação da temperatura, chamados de
termolábeis, requerem armazenamento em local sob temperatura específica. Em qual
local da farmácia ou drogaria os medicamentos termolábeis devem ser armazenados?
a) Balcão.
b) Geladeira.
c) Prateleiras.
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d) Almoxarifado.

9. Na prescrição médica a determinação da dose, da freqüência de administração e da
duração do tratamento é chamado de:
a) Posologia.
b) Farmacovigilância.
c) Biodisponibilidade.
d) Dosagem

10. A antissepsia é o procedimento cujo objetico é reduzir ou inibir o crescimento de
microrganismos na pele ou nas mucosas. Os produtos utilizados para esse fim, os
chamados antissépticos, são utilizados corriqueiramente no dia-a-dia em diversos
locais para higienização das mãos das pessoas. Marque a alternativa que corresponde
ao produto antisséptico muito utilizado para a higienização das mãos.
a) Álcool 70%.
b) Detergente enzimático.
c) Hipoclorito de sódio.
d) Iodopovidona.

11. O medicamento que é similar a um produto de referência ou inovador,
intercambiável entre eles, com comprovada eficácia, segurança e qualidade, e
designado pela denominação comum brasileira (DCB) ou, na sua ausência, pela
denominação comum internacional (DCI) é chamado de:
a) Medicamento genérico.
b) Medicamento similar.
c) Insumo farmacêutico.
d) Medicamento referência.

12. Assinale a alternativa que corresponde ao medicamento sujeito a controle especial
que é regido pela Portaria 344SVS/MS de 12 de maio de 1998.
a) Pantoprazol.
b) Morfina.
c) Domperidona.
d) Anlodipino
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CONHECIMENTOS GERAIS
13. O cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil.
Também pode ser chamado de savana brasileira, apresentando grande
biodiversidade. Ao norte, limita–se com o bioma Amazônia; a leste e ao noroeste, com
a Caatinga; ao sudoeste, com o Pantanal; e a sudeste com a Mata Atlântica.
Sobre o cerrado, assinale a alternativa correta:
a) O solo que constitui o bioma do Cerrado é originado de fragmentos rochosos.
b) O nome “Cerrado” é de origem indígena.
c) O bioma do Cerrado apresenta as quatro estações bem definidas.
d) O Cerrado abriga as nascentes dos principais rios brasileiros, por isso, ele é
considerado o berço das águas.

14. Em 2019, o território da Amazônia era composto 79,9% por floresta, 14% para uso
agropecuário, 3,5% de vegetação natural não florestal, 2,5% de água a 0,1% de área
não vegetada. Estudos apontam que a maior parte do desmatamento ocorre em áreas
privadas. Ou em outras situações de posse. O restante do desmatamento é registrado
em Unidades de Conservação, Assentamentos e Terras indígenas. Sobre o
desmatamento, assinale a alternativa CORRETA:
a) O desmatamento compromete toda a biodiversidade, apenas com exceção da
fauna.
b) O desmatamento não afeta diretamente as mudanças climáticas.
c) Os países que mais desmatam são respectivamente, Colômbia, Brasil, Indonésia e
Malásia.
d) A questão do desmatamento tomou grandes proporções a partir da Revolução
Industrial.

15. Analise as afirmações a seguir, a respeito da febre amarela
(__) Tem cura, mas pode ser fatal.
(__) O vírus da febre amarela existe no Brasil desde a colonização.
(__) Os macacos são transmissores da febre amarela.
(__) A vacina contra febre amarela é reconhecida como eficaz a segura.
Levando em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a
sequência correta das proposições acima é respectivamente:
a) V-V-F-V.
b) V-F-V-F.
c) F-F-V-F.
d) F-V-F-V.
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16. No dia 6 janeiro de 2021 o mundo assistiu a invasão do Capitólio dos Estados
Unidos, analisado por alguns como uma grande ameaça a democracia estadunidense,
já que a invasão foi protagonizada por grupos extremistas e se destinava a impedir a
nomeação de Joe Biden, recém-eleito no ano passado. Uma das cenas que chamou a
atenção foi um sujeito com o rosto pintado de vermelho e azul, calças largas e uma
espécie de chapéu de pele com chifres. Ícone da invasão, ele faz parte do grupo
extremista difusor de idéias conspiratórias, conhecido como:
a) Al Qaeda.
b) QAnon.
c) Skinheads.
d) Neonazis.

POLÍTICAS DE SAÚDE
17. De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, todos os estabelecimentos que prestem
ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde, serão
denominados Unidade:
a) Básica Unificada de Saúde Integral.
b) Primária de Saúde.
c) Básica de Saúde.
d) Primária de Saúde Integral.

18. Segundo a Constituição Federal, no Capítulo II, da Seguridade Social, Seção II,
Artº. 198. São diretrizes do SUS:
a) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais e participação da comunidade.
b) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.
c) Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e
vítimas de violência doméstica em geral.
d) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
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19. Com base na Lei 8080, Artigo 6º, compõem o campo de atuação do sistema Único
de Saúde (SUS):
I – a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde;
II – a vigilância Nutricional e a orientação alimentar;
III- a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;
IV – o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e
tecnológico.
Estão corretas:
a) I e II, apenas.
b) I, II, II e IV.
c) II, III, apenas.
d) I, III e IV, apenas.

20. De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, são Diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS) e da Rede de Atenção à Saúde (RAS), a serem operacionalizadas na
Atenção Básicas:
I – Equidade.
II – Ordenação da Rede.
III – Territorialização.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas III.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e III.

Boa Prova!
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