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Vendem-se espécies 

 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 
 

por Cristine Gerk 
 
A comunidade científica descobriu uma nova maneira 
de financiar seus projetos: explorar a vaidade huma-
na, vendendo os nomes científicos de animais e plan-
tas para pessoas que queiram aparecer. Você paga e 
ganha o direito de batizar criaturas recém-
descobertas, que passarão a ser conhecidas pelo seu 
nome. Esse mercado é liderado pelo Instituto Scripps 
(supportscripps.ucsd.edu), da Universidade de San 
Diego, que se especializou no negócio - e trabalha 
com vermes e moluscos. Prefere criaturas mais gra-
ciosas? Procure a Biopat (www.biopat.de), que está 
vendendo os nomes de 100 novas espécies, como 
sapos e orquídeas. 
 
http://super.abril.com.br/mundo-animal/vendem-se-especies-
614402.shtml 
 
1) Acerca do verbo presente no título do texto sabe-se 
que: 
 
A) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
não existe sujeito com o qual ele concorde; 
B) Está no plural porque a gramática normativa o exi-
ge, não podendo ficar no singular; 
C) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
o sujeito o exige; 
D) Pode ficar no singular como no plural que não há 
erro, haja vista que, empregado com a partícula “se”, 
admite-se esta construção; 
E) Só poderia ficar no plural se fosse empregado com 
uma preposição mais a partícula “se” como: Precisam
-se de professores. 
 
2) Os dois pontos usados no fragmento abaixo, foi 
empregado pelo mesmo motivo na alternativa: 
 
“Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de:” 
 
A) Assim, olhei para ele e falei: Não te amo mais; 
B) Tem-se que acertar esta questão: Vale muitos pon-
tos; 
C) Tem-se que acertar muitas questões: Para ser a-
provado; 
D) Comprou vários vestidos novos: Era louca por ves-
tidos; 
E) Ser ou não ser. Eis a questão. 
 

FRAGMENTO PARA A QUESTÃO 3 
 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 

por Cristine Gerk 
 
3) As palavras em destaques no fragmento são acen-
tuadas, RESPECTIVAMENTE por: 
 
A) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde ambas terminam em ditongos decrescentes e a 
segunda por ser uma paroxítona terminada em “l”; 
B) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo decrescente, a 
terceira termina em ditongo crescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”; 
C) Todas são paroxítonas, sendo duas terminadas em 
ditongo crescente e uma terminada em “L”; 
D) Todas são proparoxítonas, onde a primeira e ter-
ceira são terminadas em ditongos e a segunda termi-
nada em “L”; 
E) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo crescente, a ter-
ceira termina em ditongo decrescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”. 
 
4) A respeito da charge abaixo é CORRETO afirmar 
que: 

http://www.ivancabral.com/ 
 
I. A substituição da preposição “pra”, pela preposição 
“para”, deixa a frase de acordo com a vigência grama-
tical. 
II. A palavra “só” possui valor semântico de um advér-
bio, permanecendo assim, invariável. 
III. A substituição do pronome possessivo “teu” pode 
ser substituído por “seu” que a frase permanece de 
acordo com as diretrizes gramaticais.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 

PORTUGUÊS 
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C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 

Dois amigos e um chato 
 
Os dois estavam tomando um cafezinho no boteco da 
esquina, antes de partirem para as suas respectivas 
repartições. Um tinha um nome fácil: era o Zé. O outro 
tinha um nome desses de dar cãibra em língua de 
crioulo: era o Flaudemíglio. 
Acabado o café o Zé perguntou: - Vais pra cidade? 
- Vou - respondeu Flaudemíglio, acrescentando: - 
Mas vou pegar o 434, que vai pela Lapa. Eu tenho 
que entregar uma urinazinha de minha mulher no la-
boratório da Associação, que é ali na Mem de Sá. 
Zé acendeu um cigarro e olhou para a fila do 474, que 
ia direto pro centro e, por isso, era a fila mais piruada. 
Tinha gente às pampas. 
- Vens comigo? - quis saber Flaudemíglio. 
- Não - disse o Zé: - Eu estou atrasado e vou pegar 
um direto ao centro. 
- Então tá - concordou Flaudemíglio, olhando para a 
outra esquina e, vendo que já vinha o que passava 
pela Lapa: - Chi! Lá vem o meu... - e correu para o 
ponto de parada, fazendo sinal para o ônibus parar. 
Foi aí que, segurando o guarda-chuva, um embrulho 
e mais o vidrinho da urinazinha (como ele carinhosa-
mente chamava o material recolhido pela mulher na 
véspera para o exame de laboratório...), foi aí que o 
Flaudemíglio se atrapalhou e deixou cair algo no 
chão. 
O motorista, com aquela delicadeza peculiar à classe, 
já ia botando o carro em movimento, não dando tem-
po ao passageiro para apanhar o que caíra. Flaude-
míglio só teve tempo de berrar para o amigo: - Zé, 
caiu minha carteira de identidade. Apanha e me entre-
ga logo mais. 
O 434 seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a 
carteira do outro. Já estava chegando perto quando 
um cidadão magrela e antipático e, ainda por cima, 
com sorriso de Juraci Magalhães, apanhou a carteira 
de Flaudemíglio. 
- Por favor, cavalheiro, esta carteira é de um amigo 
meu - disse o Zé estendendo a mão. 
Mas o que tinha sorriso de Juraci não entregou. Exa-
minou a carteira e depois perguntou: - Como é o no-
me do seu amigo? 
- Flaudemíglio - respondeu o Zé. 
- Flaudemíglio de quê? - insistiu o chato. 
Mas o Zé deu-lhe um safanão e tomou-lhe a carteira, 
dizendo: - Ora, seu cretino, quem acerta Flaudemíglio 
não precisa acertar mais nada! 
 

Stanislaw Ponte Preta 
 
 
5) A respeito do uso das vírgulas no fragmento abai-
xo, pode-se concluir que: 
 
“O motorista, com aquela delicadeza peculiar à clas-
se, já ia botando o carro em movimento.” 

A) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
B) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram um termo com valor explicativo; 
C) Estão empregadas de forma facultativa, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
D) Se forem substituída por parênteses, a frase fica 
incongruente com a norma culta; 
E) Se forem substituída por travessões, a frase entra 
em divergência com a norma culta. 
 
6) A respeito do verbo destacado no fragmento abai-
xo, conclui-se que: 
 
“não dando tempo ao passageiro para apanhar o que 
caíra” 
 
A) Está conjugado no presente do indicativo; 
B) Está conjugado no pretérito perfeito do indicativo; 
C) Está conjugado no futuro do presente; 
D) Está conjugado no pretérito mais-que-perfeito; 
E) Está conjugado no presente do subjuntivo. 
 
7) Observando as alternativas abaixo, conclui-se que 
está CORRETA:   
 
A) Ao substituir a preposição do fragmento “O 434 
seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a cartei-
ra” pelo termo “afim de”, a frase permanece com o 
mesmo valor semântico; 
B) Ao colocar o acento indicativo de crase, antes da 
palavra “sua” em “antes de partirem para as suas res-
pectivas repartições” acarreta uma discordância à 
norma culta; 
C) A palavra em destaque ao lado classifica-se como 
um pronome indefinido. “O outro tinha um nome des-
ses de dar cãibra em língua de crioulo.”; 
D) A supressão do artigo em “era o Flaudemíglio.” 
Concatena uma incongruência às regras gramaticais; 
E) A classificação do sujeito do verbo em “ - Vais pra 
cidade?” classifica-se como elíptico. 
 
8) Sabe-se que está CORRETA a alternativa: 
 
A) O verbo “querer” está grafado de forma incorreta 
“quis saber Flaudemíglio.” Sendo aceito porque as 
crônicas possuem a licença poética; 
B) A introdução de uma vírgula antes da conjunção 
aditiva em “Eu estou atrasado e vou pegar um direto 
ao centro.” Deixa a frase de acordo com as regras 
gramaticais; 
C) A substituição da conjunção adversativa em “Mas o 
que tinha sorriso de Juraci não entregou” pela conjun-
ção “todavia”, altera o sentido do enunciado; 
D) Ao substituir a palavra peculiar em “aquela delica-
deza peculiar à classe” por “de não origem” deixa a 
frase com mesmo valor semântico; 
E) Sabe-se que há uma estrutura oracional aditiva em 
“Eu estou atrasado e vou pegar um direto ao centro.” 
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9) O vocábulo em destaque no fragmento: “Foi aí que, 
segurando o guarda-chuva, um embrulho e mais o 
vidrinho da urinazinha” 
 
Pluraliza-se: 
 
A) Os dois termos, pois os dois são substantivos; 
B) Apenas o primeiro termo, por ser um verbo ligado a 
um substantivo;  
C) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um adjetivo; 
D) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um substantivo; 
E) Os dois termos, por ser um verbo ligado a substan-
tivo. 
 
10) A respeito da frase presente na imagem abaixo é 
CORRETO afirmar que:  

A) Cada período possui apenas um verbo; 
B) Cada período possui três verbos; 
C) A classe gramatical da palavra, conhecer, é a mes-
ma nos dois períodos; 
D) A classe gramatical da palavra, viajar, é a mesma 
nos dois períodos; 
E) As palavras “viajar  e conhecer”  assumem  formas 
nominais de gerúndio.  

11) Surgida no final da década de 1950, no Rio de 
Janeiro, a Bossa Nova constituía um subgênero musi-
cal derivado do samba, e que teve forte influência do 
Jazz norte-americano. A Bossa Nova acabou se 
transformando em um dos mais influentes movimen-
tos da história da Música Popular Brasileira. A seguir, 

assinale a alternativa que traz a cantora que foi consi-
derada “a musa” da Bossa Nova: 
 
A) Dori Caymmi; 
B) Claudette Soares; 
C) Elizeth Cardoso; 
D) Nara Leão; 
E) Sylvia Telles. 
 
12) Foi criado com o intuito de garantir a livre circula-
ção de pessoas dos países membros sem a necessi-
dade de apresentação de visto; possibilitar a integra-
ção econômica e cultural entre os países membros; 
representar os interesses dos países membros em 
acordos com outros blocos econômicos. O bloco foi 
fundado em 1969, e atualmente possui Bolívia, Co-
lômbia, Equador e Peru como representantes. Esta-
mos falando do(a): 
  
A) Comunidade Andina de Nações; 
B) Pacto da América do Sul; 
C) Mercado Comum do Sul; 
D) Bloco Sul-americano; 
E) Pacto Comercial do Sul. 
 
13) Observe a charge abaixo e avalie as proposições: 

 
 
I. A educação brasileira é estabelecida levando em 
conta a cor da pele. 
II. A charge denuncia a precariedade do ensino públi-
co brasileiro. 
III. A população branca historicamente teve melhores 
oportunidades em ter uma educação de qualidade. 
IV. No Brasil, somente as escolas particulares são 
capazes de oferecer uma educação de qualidade. 
 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) I, II e III. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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14) A Operação Monte Carlos, que expediu mais de 
80 mandados judiciais, inclusive ao empresário Carlos 
Augusto Ramos – o Carlinhos Cachoeira –, repercutiu 
bastante nesse mês de abril. Essa operação tem se 
constituído como uma ação conjunta entre a Polícia 
Federal e o Ministério Público Federal do estado de 
Goiás, cujo objetivo tem sido: 
 
A) Prender a quadrilha acusada de clonar chassis de 
caminhões; 
B) Desarticular uma quadrilha envolvida em explora-
ção de máquinas caça-níqueis; 
C) Atuar grupos políticos envolvidos no “caixa 2”; 
D) Desmontar uma quadrilha que agia dentro de ca-
deias públicas; 
E) Prender contrabandistas paraguaios que entram no 
país através da Ponte da Amizade. 
 
15) A Serra do Teixeira é onde se encontra a saliên-
cia do Pico do Jabre, ponto culminante da Paraíba. A 
referida serra está localizada em qual município parai-
bano: 
 
A) Boqueirão; 
B) Cabaceira; 
C) Conceição; 
D) Maturéia; 
E) Barra de São Miguel. 
 
16) Toda construção humana é chamada de patrimô-
nio cultural, pois é o que vem sendo legado de gera-
ção a geração e faz com que não tenhamos de rein-
ventar a roda de tempos em tempos. Com isso em 
mente, assinale a única alternativa que NÃO traz um 
exemplo de patrimônio cultural imaterial do Brasil: 
 
A) A Capoeira; 
B) O Samba; 
C) Hip Hop; 
D) O Forró; 
E) O Bumba-meu-boi. 
 
17) Vegetação litorânea paraibana que apresenta ma-
tas, manguezais e cerrados; formada por gramíneas, 
arbustos tortuosos, predominantemente representa-
dos, entre outras espécies, por batiputás e mangabei-
ras. Estamos falando do(a): 
 
A) Mata Ciliar; 
B) Brejo; 
C) Caatinga; 
D) Estuário; 
E) Tabuleiro. 
 
18) Sobre a história do município de Santo André, 
assinale V para as proposições verdadeiras e F para 
as falsas: 
 
(   ) No período em que foi distrito, o município de 
Santo André teve o nome de Mucuitu. 
(    ) Por meio da lei estadual nº 2747, de 2 de janeiro 

de 1962, o distrito de Santo André passou a pertencer 
ao novo município de Gurjão. 
(    ) Santo André foi elevado à categoria de município 
em 1994, por meio da lei estadual nº 5906. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V – V – F; 
B) F – V – F; 
C) V – V – V; 
D) F – F – F; 
E) F – F – V. 
 
19) Segundo dados demográficos publicados no por-
tal eletrônico do IBGE (2010), a população de Santo 
André estava em torno de: 
 
A) 2,6 mil habitantes; 
B) 2,4 mil habitantes; 
C) 2,5 mil habitantes; 
D) 2,7 mil habitantes; 
E) 2,9 mil habitantes. 
 
20) Acerca dos aspectos fisiográficos do município de 
Santo André, de acordo com o Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM), assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú, forma-
da por maciços e outeiros altos; 
B) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto da Borborema, cuja 
vegetação desta unidade é formada por Florestas 
Subcaducifólica e Caducifólica, próprias das áreas 
agrestes; 
C) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto do Agreste, cujo 
relevo é geralmente movimentado, com vales profun-
dos e estreitos dissecados; 
D) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, 
e apresenta clima Tropical Temperado; 
E) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú paraiba-
no, e seu clima é semiárido, com riscos de secas. 

21) Sobre fármacos depressores do sistema nervoso 
central Sedativos – Hipnóticos, julgue os itens a se-
guir em V ou F: 
 
I. O midazolam é usado na forma de cloridrato. 
II. O zolpidem administrado por via oral, é rapidamen-
te absorvido. 
III. O pentobarbital pode ser usado como coadjuvante 
à anestesia. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
22) Sobre fármacos antiepilépticos, julgue os itens a 
seguir em V ou F: 
 
I. A fenitoina é eliminada pela urina, principalmente 
como metabólito hidroxilado. 
II.O diazepam possui como efeito adverso a gineco-
mastia desde que o uso seja prolongado. 
III. A carbamazepina administrada por via oral é rapi-
damente absorvida. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
23) Considerando os fármacos Antiparkinsonianos, 
julgue os itens a seguir em V ou F: 
 
I. O biperideno é anticolinérgico central e periférico. 
II. O levodopa possui uma meia – vida de apenas  
uma a três horas. 
III. A Levodopa + carbidopa é excretada pelos rins, 
principalmente na forma de metabolitos. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
24) Considerando os fármacos hipnoanalgésicos, jul-
gue os itens a seguir em V ou F: 
 
I. A metadona produz analgesia intensa e sedação, 
além de atenuar os sintomas resultantes da desintoxi-
cação na síndrome de abstinência produzida pelos 
narcóticos. 
II. A morfina é indicada no alivio de dores aguda, mo-
derada a grave originada de diversas causas. 
III. O tramadol não é eliminado pelo leite materno. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

25) Considerando os fármacos Analgésicos – antipiré-
ticos, julgue os itens a seguir em V ou F: 
 
I. O ácido acetilsalicílico atinge concentração máxima 
no plasma em uma a duas horas. 
II. O paracetamol possui um metabólito hidroxilado 
que é considerado o responsável pela hepato-
toxicidade deste fármaco. 
III. O metamizol tem como indicação o uso como anti-
pirético em convulsões febris de crianças. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III.     
 
26) Considerando os fármacos depressores do siste-
ma nervoso central antivertiginosos, julgue os itens a 
seguir em V ou F: 
 
I. A prometazina é indicada na profilaxia e tratamento 
de náuseas e vômito decorrentes da anestesia e ci-
rurgia. 
II. A betaistina é indicada no tratamento de ulcera 
gastroduodenal. 
III. Os agentes antivertiginosos também são chama-
dos antidínicos ou anticinéticos. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
27) Sobre os fármacos psicotrópicos, julgue os itens a 
seguir em V ou F: 
 
I. O alprazolam é indicado no tratamento da ansieda-
de sob todas as formas. 
II. O bromazepam não atravessa a barreira placentá-
ria. 
III. A clorpromazina não pode ser administrada por via 
intramuscular. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
28) Considerando a questão anterior, qual dos itens a 
seguir NÃO contém um fármaco psicotrópico sedativo 
ansiolítico benzodiazepínico: 
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A) Alprazolam; 
B) Lorazepam; 
C) Triazolam; 
D) Clordiazepóxido; 
E) Clorazepato dipotássico. 
 
29) Sobre fármacos antidepressivos, julgue os itens a 
seguir em V ou F: 
 
I. A clomipramina administrada por via oral é rápida e 
completamente absorvida. 
II. A imipramina também pode ser usada no tratamen-
to de incontinência urinária. 
III.O citalopram é contra-indicado para pacientes com 
insuficiência hepática. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
30) Considerando a questão anterior e seu conheci-
mento farmacológico, qual dos fármacos a seguir 
NÃO possui efeito antidepressivo: 
 
A) Fluoxetina; 
B) Citalopram; 
C) Topiromato; 
D) Moclobemida; 
E) Imipramina. 
 
31) Considerando os fármacos cardiovasculares para 
insuficiência cardíaca congestiva, julgue os itens a 
seguir em V ou F: 
 
I. A digitoxina é sinônimo da digoxina, sendo essas 
duas nomenclaturas usadas para o mesmo fármaco. 
II. A metildigoxina é rapidamente e quase completa-
mente absorvida no trato gastrintestinal. 
III. A digoxina tem duração de ação de aproximada-
mente seis dias.  
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
32) Sobre os fármacos cardiovasculares antiarrítmi-
cos, julgue os itens a seguir em V ou F: 
 
I. A quinidina é usada na forma de sais, principalmen-
te sulfato. 
II. O timolol é quase completamente absorvido. 
III. A amiodarona tem inicio de ação muito rápido. 
 

 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
33) Sobre os fármacos cardiovasculares Anti-
hipertensivos, julgue os itens a seguir em V ou F: 
 
I. O Atenolol sofre biotransformação hepática mínima. 
II. O Bisoprolol é um alfa bloqueador cardiosseletivo. 
III. O Ramipril distribui-se rapidamente a todos os te-
cidos. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
34) Considerando a questão anterior e seu conheci-
mento em farmacologia, qual dos itens a seguir con-
tém em exemplo de fármaco Anti-hipertensivo inibidor 
da enzima conversora da angiotensina ( ECA ): 
 
A) Metildopa; 
B) Diltiazem; 
C) Carvedilol; 
D) Captopril; 
E) Atenolol. 
 
35) Sobre os fármacos do trato gastrintestinal antiáci-
dos, julgue os itens a seguir em V ou F: 
 
I. O hidróxido de alumínio tem sua duração na ação 
antiácida prolongada. 
II. O hidróxido de magnésio é excretado pela urina e 
pelas fezes. 
III. O magaldrato tem ação tamponante rápida e uni-
forme. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
36) Considerando os fármacos Anti-infecciosos antibi-
óticos, julgue os itens a seguir em V ou F: 
 
I. A ampicilina é distribuída ao fluido extracelular, atin-
gindo concentrações altas na bile e na urina. 
II. A cefalotina é considerada um antibiótico bacterici-
da. 
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III. A bacitracina tem ação bactericida. 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
37) Sobre o código de ética do farmacêutico, julgue 
os itens a seguir em V ou F: 
 
I. É direito do farmacêutico recusar-se a exercer a 
profissão em instituição pública ou privada onde ine-
xistam condições dignas de trabalho ou que possam 
prejudicar o usuário. 
II. O farmacêutico deve prestigiar iniciativas dos inte-
resses da categoria. 
III. O farmacêutico que praticar conduta ilegal poderá 
ser suspenso de três meses a um ano. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
38) “Praticar procedimento que não seja reconhecido 
pelo Conselho Federal de Farmácia” é considerada  
de acordo com o código de ética do farmacêutico     
um(a): 
 
A) Dever; 
B) Proibição; 
C) Principio Fundamental; 
D) Direito; 
E) Nenhum dos itens anteriores. 
 
39) Sobre a portaria 3916/98, julgue os itens a seguir 
em V ou F: 
 
I. A produção e a venda de medicamentos devem 
enquadrar-se em um conjunto de leis, regulamentos e 
outros instrumentos legais direcionados para garantir 
a eficácia, a segurança e a qualidade  dos produtos. 
II. Integram o elenco dos medicamentos essenciais 
aqueles considerados básicos e indispensáveis para 
atender a maioria dos problemas da população. 
III. As ações da vigilância sanitária serão gradualmen-
te descentralizadas e transferidas a responsabilidade 
executiva direta de estados e municípios com exce-
ção do registro de medicamentos e autorização do 
funcionamento de empresas que constituem papeis 
indelegáveis do gestor federal. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I;  
B) I e II; 

C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
40) Considerando seu conhecimento sobre medica-
mentos contidos na portaria 344 de 12 de maio de 
1998, qual dos itens a seguir contem, RESPECTIVA-
MENTE, medicamentos da lista A1, A2 e C1 : 
 
A) Tramadol, Clomipramina, Carbamazepina; 
B) Morfina, Codeina, Tramadol; 
C) Petidina, Propiram, Ácido valproico; 
D) Tramadol, Carbamazepina, Clomipramina; 
E) Nandrolona, Halotano, Carbamazepina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







