
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  FFAARRMMÁÁCCIIAA  
  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  1100  

ddee  NNooççõõeess  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  ee  2200  qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
  
  

Texto 1 
 

Frevo nasceu como fenômeno de resistência popular 
Susana Dias 

 
“Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...” já diziam os grandes mestres do 

frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva, na canção “Frevo da Saudade”.  Mas é pouco provável que a saudade seja 
algo que possamos sentir em relação ao frevo. Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo não só como expressão 
carnavalesca – e que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007 – mas como expressão da cultura popular 
brasileira. Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife, encaminhada ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural 
brasileiro. 

Curiosamente, essa é uma parte da história do frevo menos conhecida da maioria dos brasileiros. A 
compreensão do frevo como “fenômeno de resistência”, segundo a antropóloga Rita de Cássia Barbosa de Araújo, do 
Instituto de Documentação da Fundação Joaquim Nabuco, é uma interpretação da historiografia contemporânea. “A 
origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras urbanas e inclui, sobretudo, negros e mestiços que criam os 
Clubes Carnavalescos Pedestres e passam a ocupar o espaço urbano, antes dominado apenas pelos Clubes de 
Alegoria e Crítica, do qual participaram as elites intelectual e econômica de Pernambuco”, explica ela. 

O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias e na crítica social dos 
costumes. A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto, no qual havia espaço para as camadas 
mais pobres. “Esse era um processo civilizatório”, analisa Araújo. E complementa: “O frevo é um outro modelo de 
festa, que durante certo tempo não era sequer reconhecido como carnaval”. Quando os Pedestres invadiam as ruas, 
desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum e o ritmo frenético do frevo, arrastavam uma multidão de populares. 
Dentre eles, muitos capoeiristas que, como não tinham compromisso com as manobras executadas pelos blocos 
carnavalescos, interagiam com as músicas e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo. 

“O frevo surge como expressão máxima do carnaval popular, porque refletia as mudanças da realidade 
social e a alteração das relações de força entre os grupos de trabalhadores urbanos”, segundo a documentação 
apresentada pela Prefeitura do Recife ao Iphan. Até nos nomes, os clubes faziam alusão à classe trabalhadora e ao 
mundo do trabalho. Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores, Sineiros, Verdureiros, Empalhadores do Feitosa 
são alguns exemplos. Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e 
locomotiva.  

A expectativa é que a comemoração de 100 anos “freva” - o nome frevo deriva do verbo ferver, 
pronunciado como frever - com reconhecimento do frevo como patrimônio cultural brasileiro.  

(Adaptado) http://www.revista.iphan.gov.br/print.php?id=184 
 
01. No fragmento, “Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...”, a autora 
 
A) defende a idéia de que saudade é coisa que não se sente. 
B) afirma que recordar é viver sempre em paz. 
C) argumenta que recordar ameniza a dor de quem sente saudade. 
D) afirma que ‘saudade’ é coisa que dá e passa. 
E) esclarece que o que é cultivado, vivenciado, cai no esquecimento, gerando a saudade.   
 
02. Segundo o texto, 
 
A) o carnaval continua sendo a festa apenas da elite pernambucana. 
B) no carnaval, sempre houve espaço para todas as classes sociais pernambucanas. 
C) a princípio, o carnaval era a festa daqueles que se utilizavam de críticas sociais aos costumes da época, liderados pelos 

trabalhadores. 
D) a denominação dos passos do frevo é referencial das classes privilegiadas. 
E) o carnaval jamais foi representado pelas classes menos privilegiadas. 
 
03. O frevo tem sua origem nas(na) 
 
A) festas de carnaval, em que predominavam as máscaras e as alegorias. 
B) canções de autoria dos mestres do frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva. 
C) camadas sociais populares, sendo reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. 
D) classes sociais menos privilegiadas, formadas por trabalhadores urbanos. 
E) população dos campos que formavam clubes bem específicos da classe trabalhadora, como as Pás, Espanadores, 

Abanadores e Verdureiros.  
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04. Somente em uma alternativa as palavras sublinhadas não expressam a mesma idéia. Assinale-a. 
 
A) Tem o carinho/afeto da recordação. 
B) ...às classes trabalhadoras urbanas/rurais e inclui... 
C) A intenção/propósito era mostrar um carnaval... 
D) Até nos nomes, os clubes faziam alusão/referência à classe trabalhadora...’ 
E) ...e o ritmo frenético/delirante do frevo... 
 
05. Nos fragmentos abaixo, os elementos coesivos sublinhados expressam idéias diversas. Assinale a alternativa em que 

um deles expressa uma relação de finalidade. 
 
A) ‘Mas é pouco provável que a saudade...’ 
B) ‘...para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.’ 
C) ‘Quando os Pedestres invadem as ruas,...’ 
D) ‘...porque refletia as mudanças da realidade social...’ 
E) ‘segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ 
 
06. Quanto ao sinal indicativo de crase, analise as proposições abaixo e seus comentários. 
 

I. ‘...possamos sentir em relação ao frevo.’ – se substituíssemos o termo ‘frevo’ por dança, a crase ocorreria. 
II. ‘...a origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras...’ – a crase ocorreu devido à presença da preposição 

a, exigida pelo termo ‘ligada’, e do determinante as, referente ao termo ‘classes’. 
III. ‘...segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ – a crase, neste caso, poderia ocorrer, 

uma vez que a palavra documentação é feminina.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a I está correta. 
B) Apenas a II está correta.  D) Apenas a I e a II estão corretas. 
C) Apenas a III está correta.  E) Apenas a II e a III estão corretas. 
 
07. Nas alternativas abaixo, os termos sublinhados dos fragmentos são acentuados por serem oxítonos terminados em 

vogal, exceto um. Assinale-o. 
 
A) ‘...que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007...’ 
B) ‘Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife...’ 
C) ‘Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo...’ 
D) ‘Até nos nomes os clubes faziam alusão...’ 
E) ‘Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores...’ 
 
08. Em qual dos fragmentos abaixo, o emprego da vírgula se justifica por separar o termo que explica o anterior?  
 
A) ‘O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias...’ 
B) ‘A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto,...’ 
C) ‘...e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo.’ 
D) ‘...desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum...’ 
E) ‘Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e locomotiva.’ 
 
09. Em ‘...do qual participavam a elite intelectual e a econômica...’, o verbo 
 
A) concorda com o sujeito composto posposto ao verbo. 
B) concorda com o sujeito composto anteposto ao verbo. 
C) por estar anteposto ao sujeito composto, não poderia se encontrar no singular, concordando com o sujeito mais próximo. 
D) exige complemento não regido de preposição. 
E) transmite a idéia de uma ação completamente concluída.   
 
10. Em ‘...história do frevo menos conhecida...’, a palavra sublinhada 
 
A) concorda com “conhecida”. 
B) poderia se flexionar no feminino plural.  
C) se refere ao termo “história”.  
D) não flexiona, embora esteja diante de palavra feminina. 
E) é variável em gênero e número. 
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NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  

  
11. Para criar um disco de INICIALIZAÇÃO com o Sistema Operacional Windows 98, qual a seqüência de 

procedimentos a serem adotados? 
 
A) Programas, Acessórios, Ferramentas de sistemas, Limpeza de disco. 
B) Programas, Painel de controle, Adicionar ou remover programas, Disco de inicialização, Criar disco. 
C) Configurações, Painel de controle, Adicionar ou remover programas, Disco de inicialização, Criar disco. 
D) Configurações, Painel de controle, Adicionar novo hardware, Disco de inicialização, Criar disco. 
E) Apenas as alternativas (C) e (D) estão corretas. 
 
12. Dentre as inúmeras ferramentas que o Windows disponibiliza, o Desfragmentador de disco tem como função 

principal 
 
A) desfragmentar os arquivos para que eles fiquem menores, conseqüentemente mais rápidos de serem executados. 
B) verificar os erros e o estado da superfície física do disco. 
C) eliminar os arquivos que estão na lixeira. 
D) reorganizar arquivos e espaços não utilizados no disco rígido, para que os programas sejam executados com maior rapidez. 
E) aumentar o espaço disponível do HD. 
 
13. Para recuperar arquivos da lixeira, devemos fazer a seguinte seqüência de tarefas: 
 
A) Com o mouse, clique duas vezes no ícone Windows Explorer localizado na área de trabalho; clique no ícone da pasta 

Lixeira, em seguida, clique em Restaurar. 
B) Com o mouse, clique duas vezes no ícone Lixeira localizado na área de trabalho; na barra de menu clique em Editar, em 

seguida, clique em Selecionar tudo, depois Recortar. 
C) Com o mouse, clique duas vezes no ícone Lixeira localizado na área de trabalho, na barra de menu clique em Arquivo, em 

seguida, clique em Restaurar. 
D) Com o mouse, clique duas vezes no ícone Lixeira localizado na área de trabalho; selecione os arquivos a serem 

recuperados; na barra de menu clique em Arquivo, em seguida, clique em Esvaziar Lixeira. 
E) Com o mouse, clique duas vezes no ícone Lixeira localizado na área de trabalho; selecione os arquivos a serem 

recuperados, na barra de menu clique em Arquivo, em seguida, clique em Restaurar. 
 
14. A figura seguinte identifica alguns atalhos do MS Word / 2000, como: Novo, Abrir, Salvar, Imprimir, Recortar, Copiar, 

Colar e Desfazer. Utilizando o teclado, como realizaremos as mesmas funções destes atalhos, respectivamente na 
ordem da esquerda para direita ? 

   

 
 
A) Ctrl+Z,  Ctrl+V,  Ctrl+C,  Ctrl+X,  Ctrl+P,  Ctrl+B,  Ctrl+A,  Ctrl+O 
B) Ctrl+Z,  Ctrl+A,  Ctrl+B,  Ctrl+X,  Ctrl+P,  Ctrl+C,  Ctrl+V,  Ctrl+O 
C) Ctrl+O,  Ctrl+A,  Ctrl+B,  Ctrl+P,  Ctrl+X,  Ctrl+C,  Ctrl+V,  Ctrl+Z 
D) Ctrl+A,  Ctrl+O,  Ctrl+B,  Ctrl+P,  Ctrl+Z,  Ctrl+V,  Ctrl+C,  Ctrl+X 
E) Ctrl+X,  Ctrl+B,  Ctrl+A,  Ctrl+P,  Ctrl+Z,  Ctrl+C,  Ctrl+V,  Ctrl+O 
 
15. Ao trabalhar com dois documentos Microsoft Word simultaneamente, documento1 e documento2, tem-se como a 

maneira correta de copiar um trecho do texto do documento1 para o documento2. 
 
A) Abrir o documento2, posicionar o cursor de inserção de texto na posição desejada, selecionar  menu, opção Editar, opção 

Colar, alternar para o documento1, selecionar o texto a ser copiado, selecionar menu, opção Editar, opção Copiar. 
B) Selecionar o texto a ser copiado no documento1, selecionar menu, opção Editar, opção Recortar, alternar para o 

documento2, posicionar o cursor de inserção de texto na posição desejada, selecionar menu, opção Editar, opção Copiar. 
C) Abrir o documento1, selecionar menu, opção Editar, opção Copiar, selecionar o texto a ser copiado no documento1, alternar 

para o documento2, menu opção Editar, opção Colar, posicionar o cursor de inserção de texto na posição desejada. 
D) Abrir o documento2, selecionar  menu, opção Editar,  opção Copiar, alternar para o   documento1, menu Editar , opção 

Colar. 
E) Selecionar o texto a ser copiado no documento1, selecionar  menu,  opção Editar, opção Copiar, alternar para o 

documento2, posicionar o cursor de inserção de texto na posição desejada, selecionar menu, opção Editar, opção Colar. 
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16. Assinalar a alternativa correta. 
 

A) Clique no botão ( ) Aumentar Recuo, para avançar o parágrafo para a direita na tabulação ou Clique no botão ( ) 
Diminuir Recuo, para mover o parágrafo de tabulação para esquerda. 

 

B) Clique no botão ( ) para Alinhar um texto à Esquerda e no botão  ( ) para Alinhar o texto à Direita. 

C) Dê um clique no botão ( ) Marcadores você  transforma um texto selecionado em uma lista numerada. 
 

D) Dê um clique na seta ( ) Cor da Fonte; dê um clique em uma cor de sua escolha para Realçar o negrito do texto 
selecionado. 

E) Dê um clique nos botões (  ) Negrito e (  ) Itálico para aplicar as formatações ao texto de Negrito / Sublinhado. 
 
 
17. A figura seguinte representa uma tela do Excel 2000. 
 

  
Assinale a alternativa que corresponde à média aritmética das colunas FARINHA, ARROZ e PÃO, respectivamente: 
 
A)  71     --  14     --   22 
B)  21,8  --  13,8   --  71  D)  22    --   13,8   --  75 
C)  22  --     14      --   70  E)  21,6  --  13,6  --   70 
 
18. À figura abaixo, observam-se valores de quatro produtos. Acerca dessa figura e do Excel 2000, assinale a alternativa 

correta. 

  
A) Para se determinar o valor apresentado na célula D3, é suficiente realizar o seguinte procedimento: clicar sobre a referida 

célula; digitar =A3*B3*C3  e, a seguir,  teclar ENTER.  
B) A formatação das células de C2 a C5 e de D2 a D5 para a categoria de moeda com duas casas decimais, como observado na 

figura, pode ser  realizada por meio da opção células / Moeda, encontrada no menu Inserir.  
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C) Caso selecione as células A2 e B2 e, a seguir, clicar , essas células serão mescladas em uma única célula com conteúdo 
igual a 26, correspondente à soma dos valores contidos na células A2 e B2. 

D) Para visualizar na célula D6, a soma total dos valores mostrados nas células de D2 a D5 é suficiente: Posicionar na célula 

D6, clicar  e teclar ENTER. 

E) Selecionando-se as células  B2 a B5 e, a seguir, clicando-se duas vezes seguidas em (diminuir casas decimais), os 
números destas células ficarão com duas casas decimais.  

 
19. Assinale a afirmação que não está correta. 
 
A) A Internet é uma rede mundial de redes de computadores que estão conectadas entre si por meio das telecomunicações. 
B) e.mail possibilita a troca de mensagens entre usuários da internet. 
C) Intranet é a utilização de redes particulares de informação de uma corporação, mescladas com a estrutura de comunicação 

da Internet. 
D) Site é o local onde as empresas ou usuários disponibilizam suas páginas na HTTP e na FTP. 
E) Para conectar-se à Internet, o Usuário precisa de um Computador, um modem e uma linha telefônica ligada a uma  empresa 

provedora de serviços da Internet. 
 
20. Assinale a principal finalidade do Browser e do MS-Outlook, respectivamente. 
 
A) editor eletrônico de texto, programa de navegação da Internet. 
B) correio eletrônico, programa de navegação da Internet. 
C) navegar da internet, criar textos animados para internet. 
D) programa para enviar e-mail, programa para criar páginas web.  
E) programa de navegação da Internet, correio eletrônico. 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

 
21. O TANDRILAX ® (cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e paracetamol) pertence a uma das classes de 

medicamentos citadas abaixo. Assinale-a. 
 
A) Diurético. 
B) Anti-hipertensivo.  D) Antiinflamatório não esteroidal (AINE). 
C) Analgésico.  E) Anestésico. 
 
22. Leia as afirmativas a seguir, assinalando V para as afirmativas verdadeiras e F, para as falsas.  
 

(   ) Antibióticos são substâncias produzidas por diversas espécies de microrganismos (bactérias, fungos) que 
suprimem o crescimento de outros microrganismos. 

(   ) A Hidroclorotiazida é um diurético utilizado no tratamento da úlcera gástrica. 
(   ) As penicilinas constituem um dos grupos mais importantes dentre os analgésicos. 
(   ) O PLASIL ® (cloridrato de metoclopramida) é um medicamento antiemético. 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 
 
A) VVFV. B) FFVF. C) VVVF. D) VFFV. E) FVVF. 
 
23. Qual das associações a seguir, entre vias de administração e forma farmacêutica, NÃO está correta? 
 
A) Via intravenosa – líquidos. 
B) Via subcutânea – pellets.  D) Via retal – enema. 
C) Via intramuscular – óvulos.  E) Via oral – pastilhas. 
 
24. As formas farmacêuticas descritas a seguir podem ser preparadas, empregando-se os veículos aceitáveis dos pontos 

de vista farmacológico e terapêutico. Podem ser formuladas para diferentes vias de administração (uso oral, 
introdução nas cavidades corporais ou aplicação externa). A dose pode ser facilmente ajustada por diluição, e os 
ingredientes ativos podem ser dissolvidos em um solvente aquoso, não-aquoso ou em uma combinação, exceto. 

 
A) Soluções. B) Emulsões. C) Suspensões. D) Extratos. E) Aerossóis. 
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25. Que Portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprova o regulamento técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, revogando as Portarias 27 e 28/86 – DIMED? 
 
A) Portaria nº. 344/98. 
B) Portaria nº. 54/74.  D) Portaria nº. 132/96. 
C) Portaria nº. 11/88.  E) Portaria nº. 124/97. 
 
26. Todos os medicamentos listados a seguir fazem parte das Listas “A3”, “B1” e “B2” (psicotrópicos), EXCETO. 
 
A) Anfetamina. B) Bromazepam. C) Fenobarbital. D) Femproporex. E) Morfina. 
 
27. O XENICAL, cujo princípio ativo é o ORLISTAT, faz parte de uma das listas de medicamentos citadas abaixo, 

sujeitos ao controle especial. Assinale-a. 
 
A) Lista “A1” (entorpecentes). 
B) Lista “B2” (psicotrópicos anorexígenos).  D) Lista “C3” (imunossupressores). 
C) Lista “C1” (outras substâncias sujeitas a controle especial).  E) Lista “C5” (anabolizantes). 
 
28. Dentre os materiais descartáveis descritos abaixo, qual não pertence ao grupo dos apósitos? 
 
A) Atadura crepon. B) Scalp 27. C) Gaze 7,5x7,5. D) Adesivos. E) Algodão. 
 
29. A definição “Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos apresenta a mesma concentração, forma 

farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de 
referência registrado no órgão federal, responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características 
relativas ao tamanho e a forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo 
sempre ser identificado por nome comercial ou marca” (Art. 3º da Lei dos Genéricos) corresponde a um  

 
A) medicamento de referência.  
B) medicamento similar. D) medicamento de marca. 
C) medicamento genérico. E) produto farmacêutico intercambiável. 
 
30. Os artigos médico-hospitalares utilizados especialmente nos procedimentos mais rotineiros de um hospital e que 

estão relacionados aos métodos de assistência geral, são: 
 
A) ataduras, envoltórios, agulhas. 
B) cateteres, lancetas, adesivos.  D) equipos, fios, luvas. 
C) sondas, tubos, cânulas.  E) bolsas, lâminas de bisturi, frascos com sistemas de drenagem. 
 
31. Do ponto de vista científico, a DOSE UNITÁRIA é uma quantidade ordenada de medicamentos com forma e 

dosagens prontas para serem ministradas a um paciente, de acordo com a prescrição médica, num certo período de 
tempo (Maia Neto, 1990 apud Garriso, 1979). O farmacêutico hospitalar exerce algumas tarefas básicas dentro do 
sistema de distribuição de medicamentos por DOSE UNITÁRIA. Baseado nesta informação assinale a alternativa 
correta, quanto às funções do farmacêutico, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. 

 
(   ) Revisar todas as segundas vias (cópias) das prescrições médicas. 
(   ) Supervisionar a preparação das doses unitárias. 
(   ) Ministrar as doses a cada paciente. 
(   ) Estabelecer, sempre que possível, um esquema terapêutico com uma determinada duração. 
(   ) Analisar o perfil farmacoterapêutico da cada paciente. 

 
A) VVFFV. B) FFFVF. C) VFVFV. D) VVVVF. E) FFVVF. 
 
32. Sobre o CAF (Central de Abastecimento de Medicamentos), é correto afirmar, EXCETO. 
 
A) Produz medicamentos controlados. 
B) Conserva medicamentos em condições seguras. 
C) Realiza atividades em relação à gestão de estoques. 
D) Realiza levantamentos periódicos dos estoques. 
E) Realiza lançamentos de entrada por meio de sistema informatizado. 
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33. O aciclovir pertence ao grupo dos 
 
A) antibióticos. 
B) antiinflamatórios hormonais.  D) antidepressivos. 
C) antiinflamatórios não hormonais.  E) antivirais. 
 
34. A tetraciclina pertence ao grupo dos 
 
A) antivirais. 
B) corticóides.  D) antidepressivos. 
C) antibióticos.  E) antiinflamatórios não-hormonais. 
 
35. Como exemplo de uma droga antiinflamatória não esteróide, podemos citar a (o) 
 
A) AAS. B) carbacol. C) dexametasona. D) propranolol. E) cortisol. 
 
36. A nutrição parenteral (NP) deve passar por um controle de qualidade, quando pronta para uso. Deve ser submetida 

a todos os controles abaixo citados, EXCETO. 
 
A) Inspeção visual em 50% das amostras. 
B) Verificação da exatidão dos rótulos. 
C) As condições de conservação e transporte devem ser verificadas semanalmente. 
D) Realizar teste de esterilidade. 
E) As amostras para contraprova (referência) de cada NP preparada devem ser guardadas sob refrigeração. 
 
37. Gentamicina, Penicilina G e Bacitracina pertencem ao grupo dos 
 
A) antibióticos. B) antidepressivos. C) antineoplásicos. D) antiinflamatórios. E) corticóides. 
 
38. Assinale a classe de medicamentos que demanda esterilidade como requisito absoluto na manipulação em hospital. 
 
A) Comprimidos. B) Xaropes. C) Aerossóis. D) Colírios. E) Cápsulas. 
 
39. As áreas de manipulação de medicamentos estéreis devem apresentar as seguintes características, segundo a 

resolução 33 da ANVISA: 
 
A) Conter apenas áreas de lavagem e esterilização. 
B) Nos locais de manipulação e envase, o recinto deve ser classe 10.000 com fluxo laminar classe 100. 
C) As áreas de lavagem, esterilização e depirogenização não precisam  de especificação quanto à classe. 
D) A circulação de ar é feita, utilizando-se ar condicionado central. 
E) Os ambientes de antecâmara e câmaras não necessitam de monitoração bacteriana. 
 
40. A estocagem do produto, de acordo com o volume de dispensação e/ou em seus múltiplos, se refere à(ao) 
 
A) carga unitária. 
B) empilhamento.  D) equidistante. 
C) ordenação de estoques.  E) rotatividade do item. 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


