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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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Descanse! Pare um pouco! Evite o stress! E leve para o seu lazer aquele algo mais que é 
sempre uma felicidade 

 
1º A única coisa realmente indispensável, na praia ou no campo, sem a qual você não e 
nada, ninguém __________ a menor atenção, você não vive socialmente nem dorme em paz, 
é o cigarro Gold Smoke. 
2º Está surpreendido? Isso mostra apenas que você não sabe nada de nada do mundo em 
que está vivendo. Que você não conhece nada dos prazeres que a vida pode lhe oferecer. 
3º Você não sabe que a primeira coisa que você tem a fazer, ao chegar ao ar livre da serra 
ou ao ar puro do mar, é botar um Gold Smoke na boca, ___________ com um gesto másculo 
mas suave, decidido mas elegante, e começar a poluir a atmosfera. 
4º Talvez para que não haja um desequilíbrio muito grande entre o ambiente em que você 
vive e aquele em que vai passar seus momentos, dias, de descanso. 
5º É isso aí. A televisão diz que é assim. O jornal também. Aceite. 
6º Um descanso não é verdadeiro sem um bom fumo, um excelente tabaco, nos dias de 
hoje quase sempre em forma de cigarro. E, sendo cigarro, o verdadeiro é fumar Gold Smoke. 
As moças já __________. Acenda, pois, outro Gold Smoke com aquele olhar de suprema 
indiferença do verdadeiro fumador de Gold Smoke. Encha seus bolsos com pacotes de Gold 
Smoke e a traseira de seu carro com uma boa reserva de pacotões de Gold Smoke. Não deixe 
seus pulmões correrem o risco de uma golfada de ar simples, talvez até mesmo puro. Fume 
Gold Smoke ininterruptamente. Leve-os para Cabo Frio, leve-os para Arembepe, aspire-os 
deliciosamente nas montanhas de Correas, bafore-os nas coxilhas do Sul. 
7º De todas as flores da civilização, o fumo é a melhor de todas, mesmo sem ser 
propriamente uma flor. 
8º E Gold Smoke é o melhor dos fumos. Não se esqueça – peça sempre Gold Smoke. 
9º E agora, uma pequena advertência para acrescentar ainda algo ao algo mais total que é 
Gold Smoke. Em algum pacote dos milhares de Gold Smoke vendidos diariamente, o fumante 
inveterado encontrará um cigarro ligeiramente mais comprido do que os outros: para ser exato, 
0,111 mais. Quem encontrar um desses Gold Smoke especiais e entregá-lo a qualquer 
representante de Gold Smoke, ganhará de volta uma daquelas lindas moças que, na televisão, 
ficam irresistivelmente fascinadas por homens que fumam Gold Snoke. 
10 Não desista, caso você não encontre um desses cigarros entre os primeiros 100.000 
que fumar. Compre mais e fume mais. O seu dia pode ser hoje. 
11 É assim que se ajuda o homem brasileiro a ter uma constituição cada vez mais forte. 
Millôr Fernandes. Revista Veja. São Paulo, Abril, 23/04/75. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) lhe presta – acendê-lo – o olham. 
b) o presta – o acender – o olham. 
c) presta-lhe – lhe acender – lhe olham. 
d) presta-no – acendê-lo – olham-no. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) “Másculo” e “única” recebem acento porque são palavras proparoxítonas. 
(     ) A mesma regra de acentuação que vale para “aí” vale também para “até”. 
(     ) As paroxítonas “advertência” e “desequilíbrio” são acentuadas porque terminam 
em ditongo. 
(     ) “Também” e “ninguém” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “m”. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – V – V. 
d) V – V – F – F. 
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03 - Assinale a alternativa em que haja sinônimo adequado para a palavra do texto: 
a) ambiente (4º parágrafo) – meio. 
b) advertência (9º parágrafo) – admoestação. 
c) inveterado (9º parágrafo) – arraigado. 
d) fascinadas (9º parágrafo) – ousadas. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a substituição dos elementos coesivos destacados no 
texto (apenas, para que, assim e caso) está incorreta: 
a) apenas – somente.   c) assim – desse modo. 
b) para que – mesmo que.   d) caso – contanto que. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes aos substantivos retirados do texto e marque (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) Moças – substantivo feminino, biforme, heterônimo. 
(     ) Fumante – substantivo masculino, uniforme, comuns de dois gêneros. 
(     ) O plural de “mar” de acordo com a norma culta da língua portuguesa é 
“marezinhos”. 
(     ) Constituição – substantivo finalizado em “ão” apresenta duas formas no plural – 
“constituições e constituiçãos”. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
a) F – V – F – V.    c) V – V – V – F. 
b) V – F – F – F.    d) F – V – V – V. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O autor repete afirmações dos anúncios de cigarro para mostrar de forma irônica, os 
malefícios do cigarro. 
II - A linguagem utilizada pelo autor é coloquial. 
III - A última frase do texto quer dizer que o cigarro é prejudicial à saúde das pessoas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III.  
 
07 - Uma equipe composta por 12 operários realiza determinada obra em 90 dias, 
trabalhando 10 horas por dia. Se essa equipe fosse constituída por 15 operários, 
trabalhando 8 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) Menos de 60 dias.   c) 90 dias. 
b) 75 dias.     d) Mais de 100 dias. 
 
08 - Em uma excursão com 85 torcedores, sabe-se que 3/5 deles torcem para o Vasco, e 
que 80% torcem para o Palmeiras. Com base nesses dados, assinale a alternativa 
correta: 
a) O número de torcedores que torcem apenas para o Palmeiras é igual a metade do número 
de torcedores que torcem apenas para o Vasco. 
b) O número de torcedores que torcem apenas para o Vasco é igual a 25% do número total de 
torcedores. 
c) O número de torcedores que torcem para o Vasco é 15% superior ao número de torcedores 
que torcem para o Palmeiras. 
d) O número de torcedores que torcem para o Vasco é igual a 34. 
 
09 - Um trapézio isósceles possui base maior medindo 14 cm e base menor medindo 10 
cm. Sabe-se que a diagonal desse trapézio mede 13 cm. A área desse trapézio mede: 
a) 50 cm2. 
b) 60 cm2. 
c) 70 cm2. 
d) 80 cm2. 



 4

10 - Um cone circular reto cuja geratriz mede 20 cm e cujo diâmetro da base mede 6/5 da 
medida da geratriz possui volume igual a: 
a) 960π cm3.     c) 2.400π cm3. 
b) 1.920π cm3.    d) 2.880π cm3. 
 
11 - A “Mars”, empresa líder de mercado de rações para animais vai se instalar no 
Paraná, o acordo foi firmado em meados de março deste ano e a nova fábrica do grupo 
será construída em: 
a) Palmeira.     c) Teixeira Soares. 
b) Ponta Grossa.    d) Tibagi. 
 
12 - Em meados de março deste ano, foram entregues 466 casas a famílias paranaenses. 
As moradias foram construídas dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. O maior 
volume de entregas ocorreu em que município? 
a) Astorga.     c) Leópolis. 
b) Coronel Vivida.    d) Marialva. 
 
13 - Desde o último dia 18/03, quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida 
alcoólica a jovens ou crianças poderá ser preso por até: 
a) 04 (quatro) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 3 mil e R$ 10 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
b) 03 (três) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 2 mil e R$ 20 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
c) 02 (dois) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 1 mil e R$ 20 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
d) 01 (um) ano, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 1 mil e R$ 10 mil, 
além da interdição do estabelecimento comercial. 
 
14 - Primeira pasta ministerial do atual Governo Dilma Rousseff a ter seu titular 
substituído: 
a) Cidades.     c) Educação. 
b) Cultura.     d) Esporte.  
 
15 - Da Organização, da Direção e da Gestão da Lei nº 8.080 de 19/09/90, assinale a 
alternativa correta: 
a) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, seja 
diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados 
de forma nacionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente. 
b) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e 
os serviços de saúde que lhes correspondam. 
c) Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os 
respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
16 - Do Funcionamento da Lei nº 8.080 de 19/09/90, assinale a alternativa incorreta: 
a) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. 
b) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
c) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios 
éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde - SUS quanto 
às condições para seu funcionamento. 
d) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde. 
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17 - O seguimento dos princípios básicos do relacionamento médico-paciente transmite 
ao paciente segurança e consequentemente adesão à prescrição médica. É necessário 
transparência na prescrição, com esclarecimentos e disponibilidade do profissional 
diante de possíveis reações adversas. A falta de conhecimento sobre os medicamentos 
coloca em risco a saúde do paciente e a credibilidade do profissional. A partir da 
informação, assinale a alternativa incorreta: 
a) Notificação de Receita – é o documento que acompanhado de receita autoriza a dispensa de 
medicamentos à base de substâncias constantes nas listas A1 e A2 (entorpecentes), A3, B1 e 
B2 (psicotrópicas), C2 (retinoicas para uso sistêmico) e C3 (imunossupressoras). 
b) Medicamentos Genéricos – são produtos que possuem a mesma substância ativa, 
concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, 
mas podem diferir em tamanho, forma, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes 
e veículos. São identificados pelo nome comercial ou de marca. 
c) Medicamentos Fracionados – são os remédios fabricados em embalagens especiais e 
vendidos na medida exata de que o paciente precisa.  
d) Medicamentos Isentos de Prescrição Médica (MIP) – são “medicamentos de venda livre” ou 
“medicamentos anódinos”, conhecidos internacionalmente como produtos “OTC” (Over-the-
Counter – “sobre o balcão”), como, por exemplo, antiinflamatórios, analgésicos, antitérmicos, 
antialérgicos, relaxantes musculares etc. vendidos em gôndolas de supermercados. 
 
18 - Com relação aos dados necessários na Prescrição Médica, assinale a alternativa 
correta: 
a) Cabeçalho – impresso que inclui nome e endereço do profissional ou da instituição onde 
trabalha (clínica ou hospital); registro profissional e número de cadastro de pessoa física ou 
jurídica, podendo conter, ainda, a especialidade do profissional.  
b) Inscrição – constituída por nome e endereço do paciente, idade, quando pertinente, e sem 
obrigatoriedade do símbolo RX, que significa: “receba”; por vezes, esse último é omitido, e, em 
seu lugar, se escreve: “uso interno” ou “uso externo”, correspondentes ao emprego de 
medicamentos por vias enterais ou parenterais, respectivamente. 
c) Superinscrição – compreende o nome do fármaco, a forma farmacêutica e sua concentração.  
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
19 - Assinale a alternativa correta, relacionada aos tipos de receituário medico: 
a) Receita Simples – é utilizada para prescrição de medicamentos anódinos e de medicamento 
de tarja vermelha, com os dizeres venda sob prescrição médica. 
b) Receita Azul ou Receita B – Notificação de Receita B é um impresso, padronizado, na cor 
azul, utilizado na prescrição de medicamentos que contenham substâncias psicotrópicas – 
listas B1 e B2 e suas atualizações constantes na Portaria 344/98. Terá validade por 60 
(sessenta) dias, a partir de sua emissão, e com validade apenas na unidade federativa que 
concedeu a numeração. 
c) Receita Amarela ou Receita A – A Notificação de Receita A é um impresso, na cor amarela, 
para a prescrição dos medicamentos das listas A1 e A2 (entorpecentes) e A3 (psicotrópicos). 
Poderá conter somente um produto farmacêutico. Será válida por 30 (trinta) dias, a contar da 
data de sua emissão, em todo o território nacional. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
20 - Os medicamentos são constituídos de fármacos com ação no organismo e para que 
se obtenha o máximo de benefícios desejados e o mínimo de efeitos adversos, o 
medicamento deve manter as características para o uso preservadas. A estabilidade dos 
medicamentos está classificado em física, química e microbiológica. Assinale a 
alternativa correta: 
a) Física - propriedades físicas secundárias, incluem: aparência da medicação após 
processamento. 
b) Microbiológica - cada componente deverá reter sua integridade e potência. 
c) Química - esterilidade e ausência de contaminação por bactérias e fungos. 
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d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
21 - Para manter um dimensionamento correto dos estoques que atendam às 
necessidades, com regularidade no abastecimento, recomenda-se a utilização dos 
seguintes instrumentos como elementos de previsão de estoque, conhecendo estes 
instrumentos, assinale a alternativa incorreta: 
a) Consumo médio mensal (CMM) – é a soma do consumo de medicamentos utilizados em 
determinado período de tempo dividida pelo número de meses da sua utilização. Quanto maior 
o período de coleta de dados, maior a segurança nos resultados. Saídas por empréstimo 
devem ser desconsideradas. 
b) Estoque mínimo (EMI) – é a quantidade mínima a ser mantida em estoque para atender o 
CMM, em determinado período de tempo, enquanto se processa o pedido de compra, 
considerando-se o tempo de reposição de cada produto. 
c) Estoque máximo (EMX) – é a quantidade máxima que deverá ser mantida em estoque, que 
corresponde ao estoque de reserva, mas a quantidade de reposição. 
d) Ponto de reposição (PR) – é o tempo decorrido entre a solicitação da compra e a entrega do 
produto, considerando a disponibilidade para a dispensação do medicamento. Os novos 
pedidos são feitos quando se atinge o Tempo de Requisição. 
 
22 - Conhecendo os Grupos de atividades desenvolvidas pela farmácia de manipulação, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Grupo II: Manipulação de medicamentos a partir de insumos/matérias primas, inclusive de 
origem vegetal. 
b) Grupo III: Manipulação de antibióticos, hormônios, citostáticos e substâncias sujeitas a 
controle especial. 
c) Grupo IV: Manipulação de produtos estéreis. 
d) Grupo V: Manipulação de medicamentos homeopáticos. 
 
23 - Segundo a RDC nº. 45, de 12 de março de 2003, assinale a alternativa incorreta em 
relação a estrutura física das áreas de utilização de solução estéril: 
a) As SP devem ser armazenadas diretamente sobre estrados ou em estantes. Os produtos 
para pronto uso podem ser armazenados em um armário específico. 
b) As áreas de armazenamento, distribuição e dispensação devem ter capacidade que permita 
a segregação seletiva e ordenada dos produtos, bem como a rotação de estoque. 
c) Nos ambientes não podem haver lavatórios e pias, para que não haja problemas relacionado 
a umidade. 
d) A iluminação e ventilação devem ser suficientes para que a temperatura e a umidade do ar 
não deteriorem os medicamentos e os produtos para a saúde e facilitem as atividades 
desenvolvidas. Os produtos devem estar protegidos da incidência de raio solares. 
 
24 - Das definições presentes na RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Base galênica: preparação composta de uma ou mais matérias-primas, com fórmula 
definida, destinada a ser utilizada como veículo/excipiente de preparações farmacêuticas. 
b) Bioterápico de estoque: Produto cujo insumo ativo é constituído por amostras preparadas e 
fornecidas por laboratórios especializados. 
c) Equipamentos de proteção individual (EPIs): procedimentos escritos que definem a 
especificidade das operações para permitir o rastreamento dos produtos manipulados nos 
casos de desvios da qualidade. 
d) Heteroisoterápico: Bioterápico cujos insumos ativos são externos ao paciente e que, de 
alguma forma, o sensibilizam (alérgenos, poeira, pólen, solvente e outros). 
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25 - Assinale a alternativa Correta, de acordo com as definições da Portaria n.º 344, de 12 
de maio de 1998: 
a) Autorização de exportação - Licença concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde (SVS/MS), a empresas, instituições e órgãos, para o exercício de 
atividades de extração, produção, transformação, fabricação, fracionamento, manipulação, 
embalagem, distribuição, transporte, reembalagem, importação e exportação das substâncias 
constantes das listas anexas a este Regulamento Técnico, bem como os medicamentos que as 
contenham.  
b) Autorização de Especial - Documento expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde (SVS/MS), que consubstancia a exportação de substâncias constantes das 
listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), “C3” (imunossupressores) 
e "D1" (precursores) deste Regulamento Técnico ou de suas atualizações, bem como os 
medicamentos que as contenham. 
c) Autorização de Importação - Documento expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde (SVS/MS), que consubstancia a importação de substâncias constantes das 
listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), “C3” (imunossupressores) 
e "D1" (precursores) deste Regulamento Técnico ou de suas atualizações, bem como os 
medicamentos que as contenham. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
26 - Assinale a alternativa incorreta, relacionada aos equipamentos utilizados para 
medição e registro de TEMPERATURA/UMIDADE, nas áreas de armazenamento de 
medicamentos: 
a) Termohigrômetro. 
b) Micromanometro. 
c) Desumidificador. 
d) Sistema de ar condicionado. 
 
27 - Segundo a Farmacopeia, qual a temperatura ideal para se manter a estabilidade dos 
medicamentos nos ambientes de armazenamento, assinale a alternativa correta: 
a) Ambiente (em torno de 25 ºC), permitindo-se variação entre 15 a 30 ºC. 
b) Ambiente (em torno de 15 ºC), permitindo-se variações de 5 a 15 ºC. 
c) Ambiente (em torno de 35 ºC), permitindo-se variações de 25 a 40 ºC. 
d) Ambiente (em torno de 30 ºC), permitindo-se variações de 30 a 45 ºC. 
 
28 - Assinale a alternativa que não corresponde a uma fase da farmacocinética: 
a) Absorção. 
b) Distribuição. 
c) Mecanismo de ação. 
d) Excreção. 
 
29 - Com relação ao papel e dever do Gestor Federal presente na Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, assinale a alternativa incorreta: 
a) Exercer a gestão do SUS, no âmbito municipal. 
b) Promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao desenvolvimento dos 
sistemas municipais, de modo a conformar o SUS-Estadual. 
c) Fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais 
compondo, assim, o SUS-Nacional. 
d) Exercer as funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão nacional 
do SUS. 
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30 - Assinale a alternativa incorreta com relação as autorizações presentes na Portaria 
344 de 12 de maio de 1990: 
a) A petição de Autorização Especial será protocolizada pelos responsáveis dos 
estabelecimentos da empresa junto à Autoridade Sanitária local.  
b) A Autoridade Sanitária local procederá a inspeção do(a) estabelecimento(s) vinculado(s) à 
empresa postulante de Autorização Especial de acordo com os roteiros oficiais pré-
estabelecidos, para avaliação das respectivas condições técnicas e sanitárias, emitindo parecer 
sobre a petição e encaminhando o respectivo relatório à Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde. 
c) No caso de deferimento da petição, a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde enviará o competente Certificado de Autorização Especial a empresa requerente e 
informará a decisão à Autoridade Sanitária local competente. 
d) A Autorização Especial não é obrigatória para as atividades de plantio, cultivo, e colheita de 
plantas das quais possam ser extraídas substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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