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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
De acordo com a simbologia de riscos dos resíduos, a figura

Questão 20
Um técnico de farmácia precisa preparar álcool etílico 70%
(p/p) para utilizar como antisséptico em superfícies. Sabendo
que o álcool etílico 70% (p/p) corresponde ao álcool etílico
77°GL ou 77% (v/v) e que ele possui na Farmácia o álcool
etílico 96°GL, de temperatura aparente 21 °C, assinale a
alternativa que contém o volume de álcool etílico 96°GL
necessário para preparar 1000 mL do álcool etílico 77°GL.

A) 802,08 mL
B) 246,75 mL
representa que tipo de substância:

C) 150,5 mL
D) 500,0 mL

A) Substância Química.

E) 770,0 mL

B) Substância Radioativa.
C) Substância Infectante.
D) Substância Corrosiva.
E) Substância inflamável.

Questão 21
Para administração de medicamentos via sonda é necessário
o cuidado quanto à seleção da forma farmacêutica mais
adequada para evitar riscos de obstrução da sonda ou
ineficácia do medicamento. São formas farmacêuticas que
podem ser administradas via sonda:

Questão 18
Para manipulação de um medicamento sob a forma de

I.

cápsulas, é importante, antes de misturar os pós e inserir os

II. Comprimidos de liberação prolongada.

mesmos nas cápsulas, promover a padronização do tamanho

III. Comprimidos simples ou sem revestimentos.

de partícula de cada pó separadamente. Isso deve ser feito

Formas farmacêuticas liquidas.

IV. Capsulas gelatinosas duras e moles

utilizando:

V. Medicamentos sublinguais ou bucais
A) Béquer.
B) Cápsula de porcelana.

Estão corretas as afirmativas:

C) Copo graduado.
D) Proveta.

A)

I, II e III somente.

E) Tamis.

B)

II,III e IV somente.

C)

II, IV e V somente.

D)

I, III e IV somente.

E)

I, III, IV e V somente.

Questão 19
"Forma farmacêutica sólida contendo uma dose única de um
ou mais princípios ativos, com ou sem excipientes, obtida pela
compressão de volumes uniformes de partículas. Pode ser de
uma ampla variedade de tamanhos, formatos, apresentar
marcações na superfície e ser revestido ou não". A forma
farmacêutica descrita trata-se de:

A) Cápsula.

Questão 22
“Sistema de dispensação que se caracteriza pelo fato do
medicamento ser distribuído por unidade de internação e/ou
serviço, a partir de uma solicitação da enfermagem e outros
que são dispensados a partir da cópia da prescrição médica,
para cada paciente, geralmente, para um período de 24
horas”. Essa definição diz respeito ao tipo de sistema de
dispensação:

B) Filme Oral.

A) Coletivo.

C) Granulado.

B) Individualizado.

D) Pastilha.

C) Unitarizado.

E) Comprimido.

D) Combinado ou Misto.
E) Direto.
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Questão 23

Questão 26

“Forma farmacêutica líquida que contém partículas sólidas
dispersas em um veículo líquido, no qual as partículas não
são solúveis”. De acordo com a RDC da ANVISA, que trata
sobre o Vocabulário Controlado de Formas Farmacêuticas, o
conceito descrito refere-se a:

A bula é um documento legal sanitário que serve para obter
informações e orientações sobre medicamentos. Ela pode ser
de dois tipos: bula para o paciente e bula para o profissional
da saúde. Elas devem conter informações sobre a prescrição,
preparação, administração, advertência e outras orientações
necessárias para o uso seguro e tratamento eficaz
(http://portal.anvisa.gov.br/perguntas-e-respostas-sobrebulas).

A) Emulsão.
B) Suspensão.
C) Xarope.
D) Capsula mole de liberação prolongada.
E) Elixir.
Questão 24
Quantos gramas de ácido bórico são necessários para
preparar 500 mL de uma solução de água boricada a 4%?

A informação: “A cafeína reduz o efeito sedativo e ansiolítico
do bromazepam”, é um exemplo de:

A) Posologia - indicando que o medicamento deve ser
administrado após o café da manhã;

B) Armazenamento - orientando o local adequado do
medicamento, longe de alimentos que contenham
cafeína;
de administração – informando que o
bromazepam deverá ser tomado por via oral, assim
como o café;

C) Modo

D) Interação medicamentosa – salientando que o uso das
A) 20 gramas.
B) 2 gramas.

duas substâncias ao mesmo tempo não é recomendado;

E) Indicação – o trecho afirma que o bromazepam pode ser
usado para reduzir o consumo de café.

C) 0,2 gramas.
D) 16 gramas.
E) 8 gramas.
Questão 25
Na Resolução RDC nº 220, de 21 de setembro de 2004, que
aprova o Regulamento Técnico de funcionamento dos
Serviços de Terapia Antineoplásica sobre Controle do
Processo de Preparação, é certo dizer que o responsável pela
preparação deve avaliar a prescrição médica observando:

I.

Adequação da mesma aos protocolos estabelecidos
pela Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica
- EMTA.

II.

Legibilidade e sua respectiva identificação de registro no
CRM, conforme resolução do CFM.

III.

Viabilidade, estabilidade e compatibilidade físicoquímica dos componentes entre si, antes da sua
manipulação.

Questão 27
Quantos gramas de glicose contém uma bolsa de soro
glicosado de 500 mL a 5%?

A) 50g
B) 5g
C) 0,5g
D) 10g
E) 25g
Questão 28
Complete a frase com a palavra correta:

_____________________é uma farmácia localizada no
próprio setor da dispensação com o objetivo de estocar
corretamente

materiais

consequentemente,
Diante das afirmações, selecione a(s) alternativas(s) corretas:

e

proporcionar

medicamentos
uma

assistência

farmacêutica efetiva e direta. (CAVALLINI; BISSON, 2010)

A) Somente I e II corretas.

A) Farmácia Central.

B) Somente I e III corretas.

B) Farmácia Clínica.

C) Somente III correta.

C) Farmácia Satélite.

D) Somente II e III corretas.

D) CAF- Centro de Abastecimento Farmacêutico.

E) Todas estão corretas.

E) CIM – Centro de Informação sobre Medicamento.
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Questão 29

Questão 32

Relacione o medicamento com a categoria terapêutica e
escolha a alternativa que corresponde a sequência correta:

A Insulina Regular Humana é um agente antidiabético que
diminui o nível de glicose no sangue após a injeção. Esse
medicamento deve ser armazenado em temperatura entre 2
e 8°C e é comumente administrado por via subcutânea. Sobre
a insulina, cuidados de conservação, administração e
transporte, analise as alternativas abaixo e selecione a
CORRETA:

1.

MEROPENEM

( )

Anticoagulante

2.

ALPRAZOLAM

( )

Anticonvulsivante

3.

GABAPENTINA

( ) Antidepressivo

4.

VARFARINA

(

) Antibiótico

5.

CITALOPRAM

(

) Ansiolítico

A) Medicamentos termolábeis devem ser acondicionados
sob refrigeração para conservar a sua qualidade;

B) O transporte de um medicamento termolábel pode ser
realizado de qualquer maneira, desde que seja protegido
da luzdo sol;

C) Para utilizar a solução de insulina, deve-se administrá-la

A) 4, 3, 5, 1 e 2

no paciente imediatamente após retirar da geladeira;

B) 4, 2, 5, 1 e 2

D) O controle de temperatura da geladeira deve ser
realizado uma vez por semana;

C) 3, 4, 5, 2 e 1

E) Acondicionar a insulina no congelador é mais eficiente

D) 2, 3, 5, 1 e 4

do que apenas na geladeira.

E) 1, 3, 5, 4 e 2

Questão 33

Questão 30
A metformina é um medicamento comumente utilizado como
hipoglicemiante. Sua apresentação em forma farmacêutica
comprimido possui 500mg do princípio ativo.

Segundo a RDC nº 67 de 2007, que dispõe sobre Boas
Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e
Oficinais para Uso Humano em farmácias, dose unitária é a
adequação da forma farmacêutica à quantidade
correspondente à dose prescrita, preservadas suas
características de qualidade e rastreamento.
A rotulagem deve garantir a rastreabilidade do medicamento
submetido a preparação de dose unitária ou unitarizada,
contendo, no mínimo, as seguintes informações:

É correto dizer, diante de conversão de unidades, que 500mg
equivale a:

A)

Princípio ativo, concentração, validade, farmacêutico
responsável, via de administração, número, código ou
outra forma de identificação.

B)

Princípio ativo, concentração, validade, responsável
pelo fracionamento, via de administração, número,
código ou outra forma de identificação.

C)

Nome comercial, concentração, validade, farmacêutico
responsável, via de administração, número, código ou
outra forma de identificação.

D)

Nome comercial, concentração, validade, responsável
pelo fracionamento, posologia, número, código ou outra
forma de identificação.

E)

Princípio ativo,
forma
farmacêutica,
validade,
farmacêutico responsável, via de administração,
número, código ou outra forma de identificação.

A) 5g
B) 0,05g
C) 0,50g
D) 0,05mcg
E) 50g
Questão 31
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS: tratase do sistema de fornecimento de medicamentos dentro de
um serviço de saúde. De acordo com as BOAS PRÁTICAS
PARA O GERENCIAMENTO DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS FARMACÊUTICOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE,
“o sistema em que os medicamentos são distribuídos em uma
quantidade ordenada com forma e dosagens prontas para
serem administradas a um paciente específico e em horários
pré-determinados, de acordo com a prescrição médica”,
corresponde a:

A) Sistema de distribuição misto ou combinado.

C) Sistema de distribuição por dose individualizada.
D) Sistema de distribuição por dose unitária.
de

medicamentos

farmacêuticos.
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Absorção é definida como a passagem de um fármaco de seu
local de administração para o plasma (sangue). Assinale a
alternativa que contém a via de administração em que a etapa
de absorção já está completa por definição:

A) Via oral.

B) Sistema de distribuição coletivo.

E) Transportadora

Questão 34

B) Via transdérmica.
C) Via sublingual.
D) Via ocular.

e

insumos

E) Via intravenosa.
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Questão 35

Questão 38

O Citrato de Fentanila (50 mcg/mL) é uma solução injetável

Uma paciente do sexo feminino, 5 anos de idade, adentrou a
urgência do hospital com queixa de dores abdominais, febre
e diarreia moderada. Após o controle da temperatura e dor, o
médico analisou o resultado dos exames laboratoriais e
diagnosticou uma infecção pelo protozoário Giardia lamblia.
A paciente recebeu alta com a prescrição de
benzoilmetronidazol (Flagyl® pediátrico) 40 mg/mL. Ela
deverá tomar 5 mL da suspensão, três vezes ao dia, durante
5 dias.

comumente usada em ambiente hospitalar como componente
analgésico para anestesia em cirurgia. Esta substância está
presente na Lista das Substâncias Entorpecentes, segundo a
Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998, sujeita a:

A) Notificação de Receita B.
B) Notificação de Receita A.
C) Notificação de Receita de Controle Especial em duas
vias.

D) Notificação de Receita B2.
E) Prescrição comum, sem notificação de receita.

Qual a dose total que a paciente irá receber ao final do
tratamento?

A) 3000 mg
B) 2500 mg
C) 2000 mg
D) 3500 mg
E) 4000 mg

Questão 36
Os serviços de Terapia de Nutrição Parenteral e Terapia

Questão 39

Antineoplásica preveem a utilização de Equipamentos de

Uma paciente do sexo feminino, 5 anos de idade, adentrou a
urgência do hospital com queixa de dores abdominais, febre
e diarreia moderada. Após o controle da temperatura e dor, o
médico analisou o resultado dos exames laboratoriais e
diagnosticou uma infecção pelo protozoário Giárdia lamblia.
A paciente recebeu alta com a prescrição de
benzoilmetronidazol (Flagyl® pediátrico) 40 mg/mL. Ela
deverá tomar 5 mL da suspensão, três vezes ao dia, durante
5 dias.

Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção
Coletiva (EPC). Esses materiais protegem os trabalhadores
da exposição às substâncias tóxicas e acidentes de trabalho,
garantindo também a qualidade dos produtos que estão
sendo manipulados. Assinale abaixo a alternativa que contém
apenas os Equipamentos de Proteção Individual:

A) Luva estéril, avental, cabine de segurança biológica,
óculos de proteção.

B) Chuveiro Lava-olhos, óculos de proteção, touca, luva
estéril.

C) Máscara, luva estéril, avental, óculos de proteção.
D) Avental, Chuveiro Lava-olhos, máscara, cabine de
segurança biológica.

Caso o tratamento fosse para amebíase, a dose seria de 20
mg/kg (20 mg por quilo de peso do paciente), 4 vezes ao dia,
durante 7 dias. Quantos mL diários de solução um paciente
de 40 kg deveria tomar para tratar a infecção?

A) 50 mL
B) 40 mL
C) 60 mL
D) 80 mL
E) 70 mL

E) Óculos de proteção, placas sinalizadoras, luva estéril,
touca.
Questão 37

Questão 40
A biodisponibilidade de um medicamento administrado por via
intravascular é igual a:

“Forma farmacêutica sólida no qual o princípio ativo ou

A) 10%

excipientes estão contidos em um invólucro solúvel duro ou

B) 25%

mole, de formatos e tamanhos variados. Normalmente esse

C) 50%

invólucro é formado de gelatina, mas também pode ser de

D) 75%

amido ou outras substâncias”. Essa definição diz respeito a

E) 100%

que tipo de forma farmacêutica?

A) Comprimido.
B) Drágea.
C) Óvulo.

Questão 41
São fatores que afetam a absorção intestinal de fármacos,
exceto:

A) Tempo de trânsito intestinal;
B) Composição das fezes;

D) Cápsula.

C) Permeabilidade das paredes intestinais;

E) Emplastro.

D) Estabilidade do fármaco;
E) Taxa de efluxo mediado por transportador.
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Questão 42

Questão 47

Um paciente com a deglutição comprometida fará uso de
amoxicilina 500 mg, 3 vezes ao dia, via sonda nasoentérica,
conforme prescrição médica. Para isso a farmácia deverá
dispensar a apresentação do medicamento na forma
farmacêutica que facilite a administração. A fim de evitar
desperdício, escolha dentre as opções abaixo, a que melhor
representa a quantidade suficiente para três dias de
tratamento:

Para o preparo de uma solução de ertapenem sódico na
concentração de 20 mg/mL, qual o volume de solução
fisiológica necessário para a obtenção dessa concentração?
(Dado: O frasco-ampola do ertapenem contém 1g do
fármaco).

A)
B)
C)
D)
E)

A)

100 mL

B)

50 mL

Amoxicilina 250mg/5mL – 1 frasco contendo 60 mL

C)

250 mL

Amoxicilina 250mg/5mL – 1 frasco contendo 150 mL

D)

500 mL

E)

10 mL

Amoxicilina 400mg/5mL – 1 frasco contendo 100 mL.

Amoxicilina 500mg/5mL – 1 frasco contendo 150 mL
Amoxicilina 125mg/5mL – 1 frasco contendo 80 mL

Questão 43
Qual das alternativas listadas abaixo não é um mecanismo de
absorção de fármacos?

A)
B)
C)
D)
E)

Transporte paracelular.
Difusão passiva.
Difusão facilitada.
Transporte ativo.
Osmose ativa.

Questão 44

Questão 48
São vias parenterais de administração de um fármaco,
EXCETO:

A)

Subcutânea.

B)

Intravenosa.

C)

Intramuscular.

D)

Intradérmica.

E)

Epidural.

Os medicamentos que contêm o mesmo fármaco, isto é, o
mesmo sal ou éster da mesma molécula terapeuticamente
ativa, na mesma forma farmacêutica, são conhecidos por:

Questão 49

A)
B)
C)
D)
E)

Similares farmacêuticos.

Assinale a alternativa com o conceito que representa a faixa
entre a dose mínima eficaz e máxima eficaz de concentração
de um fármaco:

Equivalentes medicamentosos.

A)

Oportunidade terapêutica.

B)

Janela terapêutica.

C)

Oportunidade de absorção.

D)

Janela de absorção.

E)

Curva terapêutica.

Medicamentos genéricos.

Fármacos similares.
Equivalentes farmacêuticos.

Questão 45
São fatores determinantes do esvaziamento gástrico de
medicamentos, exceto:

A)
B)
C)
D)
E)

Viscosidade do conteúdo gástrico.
Peso corporal.
Atividade física.
Posição do corpo.
Características físico-químicas dos fármacos.

Questão 46

Um fármaco pode interferir na concentração plasmática de
outro fármaco por alterações em processos farmacocinéticos,
por gerar interação medicamentosa. Assinale a alternativa
com os processos farmacocinéticos corretos que podem
alterar a concentração plasmática de um fármaco por outro
fármaco:

A)

Absorção, distribuição, biotransformação, eliminação.

B)

Adsorção, distribuição, biotransformação, eliminação.

Sublingual, intravenosa e inalatória;

C)

Absorção, eliminação, bioequivalência, distribuição.

Intramuscular, intravenosa e oral;

D)

Adsorção, absorção, lipossolubilidade, pH.

E)

Absorção, acúmulo, biotransformação, eliminação.

Assinale a alternativa que indica as vias de administração de
fármacos que evitam o metabolismo de primeira passagem:

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 50

Inalatória, intramuscular e oral;

Sublingual, intradérmica e oral;
Oral e intradérmica.
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