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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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Beijos e abraços 
 

1º Os franceses se beijam, e não apenas quando estão se condecorando. Mas dois 
franceses só chegam ao ponto de se beijar no fim de um longo processo de desinformalização 
do seu relacionamento, que começa quando um propõe ao outro que abandone o “vous”, e 
eles passem a se tratar por “tu”, geralmente depois de se conhecer por alguns anos. Não sei se 
existe um prazo certo para o “vous” dar lugar ao “tu”, mas é um passo importante, e até ele ser 
dado o cumprimento entre os dois jamais passará de um seco aperto de mãos. 
2º Os russos se beijam _______ qualquer pretexto e dizem que a progressão, lá, não é de 
aperto de mão para abraço e beijo, mas de beijos protocolares para beijos cada vez mais 
longos e ................ Na Itália, os homens andam de braços dados na rua, sem que isso indique 
que são noivos, e o beijo entre amigos também é comum. Os anglo-saxões são mais 
comedidos e mesmo os americanos, que são ingleses sem barbatana, reagem quando você, 
esquecendo onde está, ameaça abraçá-los. Ninguém é mais informal que um americano, 
ninguém mais antifrancês na velocidade com que chega ____ etapa equivalente ao “tu” sem 
nenhum ritual intermediário, mas a informalidade não se estende _____ demonstração física. 
Até aquele nosso hábito de bater no braço do outro quando se aperta a mão, aquela amostra 
grátis de abraço, eles estranham. 
3º Já nós somos da terra do abraço, mas também temos nossas ..................... afetivas. O 
brasileiro é ......................., mas tem, ao mesmo tempo, um certo pudor dos seus sentimentos. 
O meio-termo encontrado é o insulto carinhoso. 
4º Não sei se é uma característica exclusivamente brasileira, mas é uma instituição 
nacional. 

(Luis Fernando Veríssimo. O Estado de S. Paulo, 9 nov. 1992.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) estalados – hesitações – expansivo.  
b) estralados – hezitações – espancivo. 
c) extralados – esitações – expancivo. 
d) extalados – ezitações – espansivo. 
 
02 - Obedecendo às normas referentes à regência verbal assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto: 
a) em – na – na.    c) na – na – para a. 
b) à – à – em.    d) com – à – à. 
 
03 - Quanto à acentuação gráfica das palavras, escreve (V) para as verdadeiras e (F) para 
as falsas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(     ) A regra que serve para justificar a acentuação em “lá”, serve também para 
justificar em “está”. 
(     ) As oxítonas “também” e “ninguém” são acentuadas por terminarem em “em”. 
(     ) As palavras “hábito” e “características” são acentuadas por serem 
proparoxítonas. 
(     ) “Intermediário” e “Itália” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
a) V, V, F, F.    c) F, F, V, V. 
b) V, F, V, F.    d) F, V, F, V. 
 
04 - Os elementos coesivos sublinhados no 2º parágrafo (mas e quando) estabelecem 
uma relação de: 
a) explicação – condição. 
b) oposição – tempo. 
c) adversividade – causa. 
d) condição – oposição. 
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05 - Analise as afirmativas referentes ao uso da vírgula no 2º parágrafo do texto: 
I - As virgulas depois de “os americanos” e “barbatana” cumprem a função de isolar 
uma oração subordinada adjetiva explicativa. 
II - A virgula depois de “o beijo” cumpre a função de isolar uma oração coordenada 
sindética. 
III - A virgula depois de “está” indica a supressão de uma palavra. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
06 - Em relação ao texto podemos afirmar que: 
I - Os americanos não têm a mesma postura empertigada dos ingleses, ou seja, os 
americanos são mais descontraídos. 
II - O narrador não identifica a sua nacionalidade, podendo ser: francês, americano, 
brasileiro ou russo. 
III - Para o autor a prova maior da intimidade entre dois brasileiros é quando passam a 
insultar um ao outro. 
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 - A rotação completa de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 cm e um dos 
catetos mede 8 cm, em torno do menor de seus catetos, gera um sólido geométrico cujo 
volume é igual a: 
a) 96π cm3.     c) 192π cm3. 
b) 128π cm3.     d) 288π cm3. 
 
08 - Cada lote de 90 L de aguardente produzido por um alambique é acondicionado em 
uma quantidade x de garrafas, todas com a mesma capacidade. Como medida para 
alavancar as vendas, o departamento de marketing desse alambique sugeriu que as 
garrafas tivessem sua capacidade reduzida em 0,5 L. Com isso, para acondicionar os 
mesmos 90 L de aguardente nos novos modelos de garrafa, será necessário aumentar a 
quantidade x de garrafas em 6 unidades. Dessa forma, o número de garrafas do novo 
modelo que serão utilizadas será igual a: 
a) 30.      c) 36. 
b) 33.      d) 40. 
 
09 - Uma professora aplicou duas questões abertas em um trabalho proposto a todos os 
alunos de determinada turma, e obteve os seguintes resultados: 
16 alunos responderam corretamente a primeira questão. 
16 alunos responderam corretamente a segunda questão. 
12 alunos responderam corretamente apenas uma questão. 
1/3 dos alunos responderam incorretamente as duas questões. 
Isto posto, pode-se afirmar corretamente que: 
a) 5 alunos responderam corretamente apenas a primeira questão. 
b) 10 alunos responderam incorretamente as duas questões. 
c) 11 alunos responderam corretamente as duas questões. 
d) O número de alunos dessa turma é igual a 33. 
 
10 - Um grupo formado por 13 operários realiza determinada obra em 70 dias, 
trabalhando 8 horas por dia. Se esse grupo fosse constituído por 10 operários, 
trabalhando 10 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) menos de 45 dias.    c) mais de 70 e menos de 75 dias. 
b) mais de 45 e menos de 70 dias.  d) mais de 75 dias. 
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11 - Dos municípios limítrofes de Rebouças, o menos populoso é: 
a) Fernandes Pinheiro. 
b) Rio Azul. 
c) São João do Triunfo. 
d) São Mateus do Sul. 
 
12 - Em que ano foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, também chamada de “Rio + 20”? 
a) 2.011. 
b) 2.012. 
c) 2.013. 
d) 2.014. 
 
13 - Em se tratando de “toneladas”, é o produto agrícola mais colhido em Rebouças: 
a) Feijão. 
b) Fumo. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
14 - Que fato abaixo fez com que o horário de verão este ano fosse estendido por mais 
uma semana? 
a) A escassez de chuvas na Região Sudeste do Brasil. 
b) A maioria dos feriados do período ter caído nos finais de semana. 
c) O domingo de carnaval ter caído no mesmo dia do encerramento do horário de verão. 
d) O mês de fevereiro ter 29 dias em virtude de 2.015 ser um ano bissexto.  
 
15 - O armazenamento correto de matérias-primas e medicamentos também é um ponto 
sensível na cadeia da indústria farmacêutica. Conhecendo os principais cuidados 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Os interiores dos almoxarifados devem apresentar superfícies lisas, sem rachaduras e sem 
desprendimento de pó, facilitando a limpeza e não permitindo a entrada de roedores, aves, 
insetos ou quaisquer outros animais. 
b) A iluminação, a ventilação e a umidade não precisam ser controladas, porém é interessante 
o uso de ventiladores. 
c) O espaço ao redor dos almoxarifados deve ser urbanizado, a fim de impedir a formação de 
pó, permitir fácil acesso e manobra dos caminhões. 
d) O lixo coletado nas dependências do almoxarifado e em suas proximidades, deve ser 
eliminado através de sistemas seguros e higiênicos. 
 
16 - Assinale a alternativa incorreta com relação as medidas tomadas no recebimento 
dos medicamentos: 
a) Devem existir instruções por escrito, descrevendo com detalhes o recebimento, a 
identificação e o manuseio dos medicamentos. Elas devem indicar adequadamente os métodos 
de estocagem e definir os procedimentos burocráticos para com as outras áreas de 
organização. 
b) No ato do recebimento, cada entrada deve ser examinada quanto a sua documentação e 
fisicamente inspecionada para se verificar suas condições, rotulagem, tipo e quantidade. 
c) Se for o caso de recebimento de um produto com mais de um lote de fabricação, deve-se 
escolher um dos lotes apenas para registro de todos os produtos recebidos. 
d) Os lotes que forem submetidos a amostragem ou os julgados passíveis de análise, devem 
ser conservados em quarentena até decisão do Controle de Qualidade.  
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17 - Assinale a alternativa incorreta relacionada a estocagem de medicamentos após o 
recebimentos: 
a) Nenhum medicamento poderá ser estocado antes de ser oficialmente recebido e nem 
liberado para entrega sem a devida permissão, também oficial.  
b) Os estoques devem ser inspecionados a cada 10 anos para verificar-se qualquer 
degradação visível, especialmente se os medicamentos ainda estiverem sob garantia de seus 
prazos de validade. 
c) Medicamentos com prazos de validade vencidos, devem ser baixados do estoque e 
destruídos, com registro justificado por escrito pelo farmacêutico responsável, obedecendo o 
disposto na legislação vigente.  
d) A estocagem nunca deve ser efetuada diretamente em contato direto com o solo e nem em 
lugar que receba luz solar direta. 
 
18 - Para os medicamentos imunobiológicos (vacinas e soros) manterem suas 
efetividades de uso, requerem condições ótimas de estocagem, especialmente no que se 
refere a temperatura. Conhecendo estas condições assinale a alternativa incorreta: 
a) O manuseio de medicamentos imunobiológicos deve ter prioridade em relação aos demais, 
bem como sua liberação para entrega. 
b) As áreas de estocagem devem ser em equipamento frigorífico, constituído de refrigeradores, 
“freezers” e câmaras frias. 
c) As medições de temperatura efetuadas devem ser registradas diariamente pelo responsável 
pelo almoxarifado e, qualquer anormalidade, corrigida no mais breve espaço de tempo. 
d) Medicamentos imunobiológicos devem estar constantemente exposto a luz e altas 
temperaturas. 
 
19 - Com relação as Práticas para o Gerenciamento de Medicamentos, Insumos 
farmacêuticos, Produtos para Saúde, de Higiene e Saneantes em Serviços de Saúde, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos 
recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos. 
b) As atividades de gerenciamento não poderão ser terceirizadas. 
c) O serviço de saúde deve monitorar e, no mínimo, anualmente, avaliar o Plano de 
Gerenciamento. 
d) O serviço de saúde deve implantar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS), atendendo aos requisitos da RDC/ANVISA n° 306, de 07/12/2004. 
 
20 - Dos princípios e diretrizes descritos na Lei nº 8.080 de 19/09/90, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Desigualdade da assistência à saúde, visando privilégios. 
b) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
c) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização 
pelo usuário. 
d) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 
 
21 - Do subsistema de atendimento e internação domiciliar descritos na Lei nº 8.080 de 
19/09/90, assinale a alternativa correta: 
a) Não serão estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e 
a internação domiciliar. 
b) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares 
que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 
c) O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados por indicação do 
secretário de saúde municipal, mesmo que não haja concordância do paciente e de sua família. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
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22 - Assinale a alternativa correta com relação a Estocagem de Medicamentos Sujeito a 
Controle Especial: 
a) As substâncias sujeitas a controle especial e os medicamentos que as contêm devem ser 
guardados sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança. 
b) O local de guarda de todos os medicamentos sujeito a controle especial pode ser nas 
prateleiras juntamente aos demais medicamentos do estabelecimento, desde que sob a 
responsabilidade do farmacêutico. 
c) É permitido a delegação da responsabilidade sobre a chave do armário a outros 
funcionários. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
23 - As prescrições de substâncias sujeitas a controle especial devem ser realizadas em 
Receita de Controle Especial ou Notificação de Receita. Com relação aos tipos de 
receituários Assinale a alternativa incorreta: 
a) A Notificação de Receita Especial para a dispensação de medicamentos de uso sistêmico 
contendo substâncias da lista C2 deve ser acompanhadado “Termo de Consentimento Pós-
Informação”. 
b) Conforme a Lei Federal n 9965/2000, as receitas de medicamentos contendo substâncias 
anabolizantes devem trazer a identificação do profissional, o número de registro no conselho 
profissional, o número de Cadastro da Pessoa Física (CPF), o endereço e o telefone 
profissionais, além do nome e endereço do paciente e o Código Internacional de Doenças 
(CID). 
c) Para a prescrição da sibutramina, ainda é necessário apresentar o “Termo de 
Responsabilidade do Prescritor”, o estabelecido pela Resolução RDC n 52/2011. 
d) O zolpidem, pertence à lista B1 e, como regra geral, deveria ser prescrito através de receita 
e Notificação de Receita B. O adendo da lista B1, porém, estabelece que medicamentos 
contendo zolpidem em quantidade de até 100 mg por unidade posológica devem ser prescritos 
em Receita de Controle Especial em duas vias. 
 
24 - Com a publicação da Resolução RDC nº 20/2011, os medicamentos contendo 
substâncias classificadas como antimicrobianos e sujeitos a prescrição médica 
passaram a ser dispensados com retenção de receita pela farmácia. Eles possuem 
algumas regras diferentes das aplicadas aos medicamentos sujeitos a controle especial 
pela Portaria nº 344/1998. Conhecendo estas regras, assinale a alternativa incorreta: 
a) Não existe um modelo específico para o receituário de antimicrobianos. Basta que a receita 
seja feita em duas vias, contendo o nome completo, idade e sexo do paciente. A Anvisa orienta 
que esses dados devem ser preenchidos pelo prescritor, mas nos casos em que a receita não 
contenha os dados de idade e sexo do paciente, estes poderão ser preenchidos pelo 
farmacêutico responsável pela dispensação. 
b) Sempre que possível o farmacêutico deve dispensar a quantidade exatamente prescrita para 
o tratamento, podendo para tanto, utilizar-se de apresentação fracionável. Nos casos em que 
não for possível a dispensação da quantidade exata por não haver no mercado apresentação 
farmacêutica com a quantidade adequada ao tratamento, a preferência deve ser dada à 
dispensação de quantidade superior mais próxima ao prescrito, para promover o tratamento 
completo ao paciente. 
c) No ato de dispensação, o farmacêutico não precisa reter nenhuma das vias da receita, 
somente anotar nas duas vias a data, quantidade e número do lote do medicamento 
dispensado e rubricar, é necessário anotar os dados do comprador. 
d) Farmácias e drogarias privadas deverão realizar a escrituração destes medicamentos no 
âmbito do SNGPC, porém, unidades de dispensação pública como Farmácia Popular do Brasil 
deverão escriturar a movimentação de antimicrobianos em Livro de Registro Específico para 
Antimicrobianos ou por meio de sistema informatizado aprovado pela Vigilância Sanitária local. 
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25 - Assinale a alternativa Incorreta relacionada a RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007: 
a) A farmácia é classificada conforme os 3 (três) grupos de atividades estabelecidos no 
Regulamento Técnico desta Resolução, de acordo com a complexidade do processo de 
manipulação e das características dos insumos utilizados, para fins do atendimento aos 
critérios de Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF). 
b) As farmácias devem seguir as exigências da legislação sobre gerenciamento dos resíduos 
de serviços de saúde, em especial a RDC/ANVISA n°306, de 07 de dezembro de 2004, ou 
outra que venha atualizá-la ou substituí-la, bem como os demais dispositivos e regulamentos 
sanitários, ambientais ou de limpeza urbana, federais, estaduais, municipais ou do Distrito 
Federal. 
c) As farmácias que mantêm filiais devem possuir laboratórios de manipulação funcionando em 
todas elas, não sendo permitidas filiais ou postos exclusivamente para coleta de receitas, 
podendo porém, a farmácia centralizar a manipulação de determinados grupos de atividades 
em sua matriz ou qualquer de suas filiais, desde que atenda às exigências desta Resolução. 
d) Drogarias, ervanárias e postos de medicamentos não podem captar receitas com 
prescrições magistrais e oficinais, bem como não é permitida a intermediação entre farmácias 
de diferentes empresas. 
 
26 - Das definições descritas na RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007, assinale a 
alternativa correta: 
a) Bioterápicos: preparação composta de uma ou mais matérias-primas, com fórmula definida, 
destinada a ser utilizada como veículo/excipiente de preparações farmacêuticas. 
b) Base galênica: preparação medicamentosa de uso homeopático obtida a partir de produtos 
biológicos, quimicamente indefinidos: secreções, excreções, tecidos e órgãos, patológicos ou 
não, produtos de origem microbiana e alérgenos. 
c) Controle de qualidade: conjunto de operações (programação, coordenação e execução) com 
o objetivo de verificar a conformidade das matérias primas, materiais de embalagem e do 
produto acabado, com as especificações estabelecidas. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
27 - Assinale a alternativa incorreta relacionada aos Grupos de atividades desenvolvidas 
pela Farmácia: 
a) Grupo III: Manipulação de antibióticos, hormônios, citostáticos e substâncias sujeitas 
acontrole especial. 
b) Grupo I: Manipulação de medicamentos homeopáticos. 
c) Grupo VI: Manipulação de doses unitárias e unitarização de dose de medicamentos em 
serviços de saúde. 
d) Grupo II: Manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. 
 
28 - Segundo a RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007, as farmácias de manipulação devem 
conter os seguintes materiais e equipamentos, assinale a alternativa incorreta: 
a) Vidraria verificada contra um padrão calibrado ou adquirida de fornecedores credenciados 
pelos Laboratórios da Rede Brasileira de Calibração, quando for o caso. 
b) Sistema de purificação de água. 
c) A farmácia deve dispor de equipamentos, utensílios e vidraria em quantidade suficiente para 
atender à demanda do estabelecimento e garantir material limpo, desinfetado ou esterilizado. 
d) A farmácia deve possuir pelo menos uma balança que atenda a demanda de todos os 
laboratório com capacidade/sensibilidade compatíveis com as quantidades a serem pesadas. 
 
 
 
 
 
 



 8

29 - Das definições descritas na RDC nº. 45, de 12 de março de 2003, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Administração: ato de aplicar ao paciente a medicação previamente prescrita, utilizando-se 
técnicas específicas recomendadas. 
b) Preparo: ato de misturar medicamentos destinados ao uso injetável, empregando-se 
técnicas que assegurem sua integridade microbiológica e seu equilíbrio físico-químico. 
c) Sistema Aberto: sistema de administração de Solução Parenteral que, durante todo o 
preparo e administração, não permite o contato da solução com o meio ambiente. 
d) Solução Parenteral de Pequeno Volume - SPPV: solução parenteral acondicionada em 
recipiente com a capacidade inferior a 100 ml. 
 
30 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao recebimento de Soluções Parenterais 
descrita na RDC nº. 45, de 12 de março de 2003: 
a) No ato do recebimento toda SP deve ser submetida à inspeção de correspondência entre a 
Nota Fiscal e o respectivo pedido. 
b) O recebimento e armazenamento das soluções parenterais não são de responsabilidade do 
farmacêutico.  
c) No recebimento das Soluções parenterais, deve ser verificada a condição de transporte, 
quanto à adequação, limpeza, empilhamento e ausência de produtos incompatíveis na carga e 
condições de temperatura, quando necessárias. 
d) O armazenamento das SP deve ser feito de forma ordenada, com a devida separação dos 
lotes a fim de garantir a rotação do estoque, observando-se o prazo de validade. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

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

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