
  

 

Concurso Público 
Código: 813 

 
FARMACÊUTICO 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de 

provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo 
início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
_________ o mercado de orgânicos ainda não deslanchou 

no Brasil? 
 
O Brasil figura desde 2009 como o líder mundial 

no consumo de agrotóxicos. Na contramão dessa 
tendência, o mercado de alimentos orgânicos, que foca 
numa produção mais saudável, vem crescendo no país 
nos últimos anos. 

O setor, no entanto, ainda enfrenta vários 
problemas, como dificuldades de logística, excesso de 
burocracia e carência de insumos. 

Não há estatísticas oficiais do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) sobre o 
volume de orgânicos produzidos e comercializados no 
país. Só estão disponíveis estimativas elaboradas com 
base em dados de associações de supermercados e de 
produtores, que não conseguem abranger todo o 
mercado. 

Segundo o Organics Brasil, um programa ligado à 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex), uma das poucas organizações que 
compila esses dados, o mercado de orgânicos vem 
crescendo a uma taxa de quase 40% ao ano – um número 
bem superior às médias registradas nos Estados Unidos e 
na Alemanha, alguns dos maiores mercados de orgânicos 
do mundo. Só que esse crescimento se dá sobre uma 
base que era bastante diminuta há até poucos anos. “A 
legislação nacional sobre orgânicos só foi regulamentada 
em 2011, o que só permitiu a entrada de muitas empresas 
e produtores há pouco tempo”, afirma Ming Liu, 
coordenador executivo do Organics Brasil. “Nos EUA, a 
legislação já está em vigor desde 2000. Estamos mais de 
uma década atrás.” 

 
http://www.cartacapital.com.br/economia/... - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do título 
do texto CORRETAMENTE: 
 
a) Porque 
b) Por que 
c) Por quê 
d) Porquê 
 

2) De acordo com o texto, analisar a sentença abaixo: 
 
O Brasil ainda não possui um mercado de orgânicos 
consideravelmente rentável por ser o maior consumidor de 
agrotóxicos do mundo desde 2009 (1ª parte). Somente a 
partir de 2011, quando foi regulamentada a legislação 
nacional sobre orgânicos, os produtores começaram a 
aderir ao mercado de produtos orgânicos no país, que 
antes era proibido (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

3) Em “O setor, no entanto, ainda enfrenta vários 
problemas...”, o sublinhado NÃO pode ser substituído, 
pois altera o sentido, por: 
 
a) Entretanto. 
b) Contudo. 
c) Portanto. 
d) Porém. 
 

4) Assinalar a alternativa em que o adjetivo sublinhado 
funciona como advérbio: 
 
a) Fala claro na hora da defesa. 
b) Eles vendem muito barata a fruta. 
c) Estou quite com a Justiça Eleitoral. 
d) As bebidas estão inclusas neste valor? 
 

5) Assinalar a alternativa que apresenta uma interjeição 
usada em uma situação de aplauso: 
 
a) Ai! 
b) Oh! 
c) Bravo! 
d) Arre! 
 

6) Assinalar a alternativa em que há verbo transitivo 
direto: 
 
a) A cidadezinha precisa de um prefeito. 
b) Polícia encontra lista suspeita. 
c) Este corredor é escuro. 
d) A árvore cresceu. 
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7) Quanto à regência, analisar os itens abaixo: 
 
I - Isto é para mim fazer? 
II - O livro de que precisamos está reservado. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

8) Assinalar a alternativa que apresenta uma palavra 
formada pelo processo denominado composição por 
aglutinação: 
 
a) Planalto. 
b) Sexta-feira. 
c) Busca. 
d) Ferreiro. 
 

9) Sobre o acento indicativo de crase, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Não disseram à ela toda a verdade (1ª parte). Ele sempre 
agiu às escondidas (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

10) Quanto à acentuação das palavras abaixo, assinalar a 
alternativa em que todas devem ser acentuadas:  
 
a) Hifen - orfã - carater. 
b) Ruim - aneis - util. 
c) Feiura - guaiba - judeu. 
d) Limpido - rainha - catedra.  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, 
as barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

11) No Outlook 2007, é possível criar uma nova 
mensagem de e-mail por meio do botão Novo ou pelo 
seguinte atalho de teclado: 
 
a) Ctrl+Shift+M 
b) Ctrl+Shift+N 
c) Ctrl+N 
d) Ctrl+M 

12) No PowerPoint 2007, os slides 1 e 2, representados 
abaixo, são denominados, respectivamente: 
 

1 2 

  
 
a) Comparação e Imagem com Legenda. 
b) Comparação e Conteúdo com Legenda. 
c) Duas Partes de Conteúdo e Imagem com Legenda. 
d) Duas Partes de Conteúdo e Conteúdo com Legenda. 
 

13) No Internet Explorer 11, a função Gerenciar 
Complementos é representada pelo símbolo: 
 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

 

14) Assinalar a alternativa que apresenta um dispositivo 
tanto de entrada quanto de saída de informações: 
 
a) Teclado. 
b) Mouse. 
c) Modem. 
d) Impressora. 
 

15) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, os 
motivos que levam os atacantes a desferir ataques na 
Internet são bastante diversos, variando da simples 
diversão até a realização de ações criminosas. Em 
relação aos exemplos que podem ser considerados, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Demonstração de poder: mostrar a uma empresa que 

ela pode ser invadida ou ter serviços suspensos e, 
assim, tentar vender serviços ou chantageá-la para 
que o ataque não ocorra novamente. 

(---) Prestígio: vangloriar-se, perante outros atacantes, por 
ter conseguido invadir computadores, tornar serviços 
inacessíveis ou desfigurar sites considerados visados 
ou difíceis de serem atacados; disputar com outros 
atacantes ou grupos de atacantes para revelar quem 
consegue realizar o maior número de ataques ou ser o 
primeiro a conseguir atingir um determinado alvo. 

 
a) E - E. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) C - C. 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) A cidadania só é plena se dotada de todos os três 
tipos de direito. Considerando-se esses três tipos, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Direito civil. 
(2) Direito político. 
(3) Direto social. 
 
(---) Direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de 

expressão e de pensamento; direito de propriedade e 
de conclusão de contratos; direito à justiça. 

(---) Conjunto de direitos relativos ao bem-estar 
econômico e social, desde a segurança até o direito 
de partilhar do nível de vida, segundo os padrões 
prevalecentes na sociedade. 

(---) Direito de participação no exercício do poder político, 
como eleito ou eleitor, no conjunto das instituições de 
autoridade pública. 

 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

17) O desenvolvimento sustentável é aquele que atende 
às necessidades do presente sem comprometer a 
possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas 
próprias necessidades. Diante disso, a busca do 
desenvolvimento sustentável requer um sistema: 
 
I - Político que assegure a efetiva participação dos 

cidadãos no processo decisório. 
II - De produção que respeite a obrigação de preservar a 

base ecológica do desenvolvimento. 
III - Administrativo flexível e capaz de autocorrigir-se. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Segundo a Constituição Federal, ao servidor público 
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições, EXCETO:   
 
a) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do 

cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 
pela sua remuneração. 

b) Em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, inclusive para 
promoção por merecimento. 

c) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou 
distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função. 

d) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados como se 
no exercício estivesse. 

 

19) Considerando-se o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município sobre a organização dos Poderes, analisar a 
sentença abaixo: 
 
É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições; 
quem estiver investido na função de um deles não pode 
exercer a do outro (1ª parte). O Legislativo e o Executivo 
são Poderes do Município dependentes e harmônicos 
entre si (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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20) Em conformidade com a Lei Municipal nº 1.344/12, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Readaptação. 
(2) Recondução. 
(3) Remoção. 
(4) Reintegração. 
 
(---) É a investidura do servidor no cargo anteriormente 

ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, 
quando invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas 
as vantagens, devidamente corrigidas com os 
acréscimos de lei.  

(---) É o deslocamento do servidor em funções, atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física, mental ou 
sensorial, comprovada em inspeção médica, podendo 
ser realizada ex-officio ou a pedido do interessado, 
permanecendo o servidor no mesmo cargo de 
nomeação. 

(---) É o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado, por exemplo, de inabilitação 
em estágio probatório relativo a outro cargo.  

(---) É o deslocamento do servidor ocupante do cargo 
efetivo, dentro do âmbito municipal, podendo ocorrer a 
pedido, de ofício, ou por permuta. 

 
a) 1 - 3 - 4 - 2. 
b) 3 - 2 - 1 - 4. 
c) 4 - 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 4 - 3 - 1. 
 

21) Em conformidade com a Lei Municipal nº 1.344/12, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, 

demissão, aposentadoria, falecimento do servidor ou 
posse em outro cargo inacumulável. 

II - Juntamente com o vencimento ou salário básico, 
podem ser pagas ao servidor vantagens pecuniárias 
como indenizações, auxílios, gratificações, adicionais e 
abonos. Essas vantagens não se incorporam ao 
vencimento, salário ou ao provento para qualquer 
efeito. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

22) Em conformidade com a Lei Municipal nº 1.344/12, no 
que se refere às licenças, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Será concedida licença à servidora gestante, por 180 

dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. A 
licença deverá ter início no primeiro dia do nono mês 
de gestação, salvo antecipação por prescrição 
médica. No caso de nascimento prematuro, a licença 
terá início a partir do parto. 

(---) Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá 
direito à licença paternidade de 10 dias consecutivos. 

(---) O servidor poderá obter licença, sem remuneração, 
para o trato de interesses particulares, pelo prazo 
máximo de dois anos. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
 

23) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/11, 
considerando-se a pactuação das competências que 
serão exclusivas da Comissão Intergestores Tripartite - 
CIT, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Das diretrizes gerais para a composição da Relação 

Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES. 
(---) Dos critérios para o planejamento integrado das 

ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em 
razão do compartilhamento da gestão. 

(---) Das diretrizes nacionais, do financiamento e das 
questões operacionais das Regiões de Saúde 
situadas em fronteiras com outros países, respeitadas, 
em todos os casos, as normas que regem as relações 
internacionais. 

 
a) C - E - E. 
b) E - E - C. 
c) C - C - C. 
d) E - C - E. 
 

24) De acordo com a Lei nº 8.080/90 - SUS, para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a 
combinação dos seguintes critérios, segundo análise 
técnica de programas e projetos: 
 
I - Perfil demográfico da região. 
II - Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
III - Características quantitativas e qualitativas da rede de 

saúde na área. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
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25) Segundo a Lei nº 13.021/14, ocorrendo a baixa do 
profissional Farmacêutico, obrigam-se os 
estabelecimentos à contratação de novo Farmacêutico, no 
prazo máximo de:  
 
a) 30 dias. 
b) 40 dias. 
c) 50 dias. 
d) 60 dias. 
 

26) De acordo com a Lei nº 9.787/99, analisar a sentença 
abaixo: 
 
As aquisições de medicamentos, sob qualquer 
modalidade de compra, e as prescrições médicas e 
odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), adotarão obrigatoriamente a 
Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a 
Denominação Comum Internacional (DCI) (1ª parte). O 
órgão federal responsável pela vigilância sanitária editará, 
aperiodicamente, a relação de medicamentos registrados 
no País, de acordo com a classificação farmacológica da 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename 
vigente e segundo a DCB ou, na sua falta, a DCI, 
seguindo-se os nomes comerciais e as correspondentes 
empresas fabricantes (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

27) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
considerando-se o capítulo que dispõe sobre o 
julgamento, recebido o processo, o Presidente do 
Conselho Regional de Farmácia terá o prazo de 30 dias 
para: 
 
I - Marcar a data de julgamento do processo em reunião 

plenária. 
II - Designar um conselheiro relator entre os conselheiros 

efetivos, por distribuição da secretaria, observados os 
eventuais impedimentos e suspeições. 

III - Comunicar ao indiciado a data de julgamento, com 
antecedência mínima de 15 dias. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

28) Com base na cartilha Entendendo o SUS, do 
Ministério da Saúde, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) A União é o principal financiador da saúde pública no 

País. 
b) O Município é o principal responsável pela saúde 

pública de sua população.  
c) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser 

preferencialmente a Atenção Básica (postos de saúde, 
centros de saúde, unidades de Saúde da Família etc.).  

d) O sistema de atendimento no SUS funciona de modo 
centralizado e hierarquizado.  

 

29) Com base no Ministério da Saúde, sobre a vigilância 
em saúde, analisar os itens abaixo: 
 
I - O conceito de vigilância em saúde inclui: a vigilância e 

o controle das doenças transmissíveis; a vigilância das 
doenças e agravos não transmissíveis; a vigilância da 
situação de saúde, a vigilância ambiental em saúde, a 
vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância 
sanitária. 

II - A vigilância em saúde deve estar cotidianamente 
inserida em todos os níveis de atenção da saúde.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

30) Em conformidade com a Resolução-RDC nº 67/07, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A farmácia é responsável pela qualidade das 

preparações magistrais e oficinais que manipula, 
conserva, dispensa e transporta. 

(---) A farmácia deve assegurar a qualidade físico-química 
e microbiológica (quando aplicável) de todos os 
produtos reembalados, reconstituídos, diluídos, 
adicionados, misturados ou de alguma maneira 
manuseados antes da sua dispensação. 

(---) É indispensável o acompanhamento e o controle de 
todo o processo de manipulação, de modo a garantir 
ao paciente um produto com qualidade, seguro e 
eficaz. 

 
a) C - E - C. 
b) C - C - C. 
c) E - C - C. 
d) C - E - E. 
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31) Segundo a Assistência Farmacêutica na Atenção 
Básica - Instruções Técnicas para sua Organização, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - O SUS, pela sua complexidade e características, não 

necessita de uma assistência farmacêutica. 
II - Os objetivos e a execução de uma política 

farmacêutica dependem de vários fatores e 
circunstâncias, como econômicas, sanitárias e de 
prioridades políticas de governo. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

32) Considerando-se os fármacos antifúngicos, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Nistatina. 
(2) Fluconazol. 
(3) Terbinafina. 
 
(---) Uso no tratamento de infecções fúngicas de unhas. 
(---) Uso limitado a infecções fúngicas de pele e trato 

gastrointestinal. 
(---) Apresenta um amplo espectro de ação e tem como 

vias de administração a oral e a intravenosa. 
 
a) 1 - 2 - 3.  
b) 3 - 2 - 1.  
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

33) Considerando-se a dispensação dos medicamentos 
insulina regular e imipramina, assinalar a alternativa que 
apresenta os receituários a serem apresentados, 
respectivamente: 
 
a) Receituário comum e receita de controle especial. 
b) Receita de controle especial e receita de controle 

especial. 
c) Receituário comum e receituário comum. 
d) Receituário comum e notificação de receita B. 
 

34) Sobre as interações medicamentosas, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - A trimetoprima e o sulfametoxazol podem ser utilizados 

concomitantemente, devido à sua ação sinérgica que 
resulta em um aumento do espectro bacteriano. 

II - Interações de efeito, sinérgicas ou antagônicas, 
acontecem em sítios iguais.  

III - Antagonismos podem ser utilizados para nulificar ou 
minimizar os efeitos danosos de uma substância. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

35) O antimicrobiano de escolha para o tratamento de 
infecções por estafilococos resistentes à oxacilina é: 
 
a) Eritromicina. 
b) Penicilina. 
c) Azitromicina. 
d) Vancomicina. 
 

36) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Fármacos com ________ lipossolubilidade, incluindo 
ácidos e bases _________, são pouco absorvidos no trato 
gastrointestinal. 
 
a) baixa - fortes 
b) baixa - fracas 
c) alta - fortes 
d) alta - fracas 
 

37) Considerando-se a composição de uma emulsão, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A água utilizada deve ser deionizada, pois a presença 

de íons desestabiliza a emulsão. 
(---) O agente emulsificante dá estabilidade à emulsão, 

reduzindo a tensão superficial entre o óleo e a água e 
retardando a separação das fases. 

(---) Na fase aquosa serão acrescentados e solubilizados 
todos os ingredientes lipossolúveis.  

 
a) E - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - E. 
d) C - E - C. 
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38) Um paciente com dificuldade para tomar comprimidos 
ou cápsulas via oral precisa tomar 5g de carbonato de 
cálcio três vezes ao dia. Para o paciente seguir o 
tratamento, os comprimidos deverão ser transformados 
para a forma líquida. Assinalar a alternativa que apresenta 
o número de comprimidos de 500mg necessários para o 
paciente obter a preparação para 20 dias de tratamento: 
 
a) 300 
b) 600 
c) 900 
d) 1.000 
 

39) As formas farmacêuticas externas destinam-se a 
serem aplicadas na pele ou nas mucosas acessíveis. 
Sobre as formas farmacêuticas tópicas, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os pós não possuem efeito antisseborreico, portanto 

podem ser utilizados como umectantes. 
b) A glicerina e os álcoois de elevado peso molecular 

favorecem o amolecimento da camada córnea sem 
perturbar a perspiração cutânea. 

c) As emulsões, dependendo do fármaco veiculado, 
podem bloquear a perspiração cutânea. 

d) As suspensões não podem ser utilizadas nos estados 
inflamatórios da pele. 

 

40) Os fármacos geralmente são fornecidos como parte 

de uma formulação, em combinação com uma ou mais 
substâncias inativas que possuem funções farmacêuticas 
gerais e específicas. Sobre essas substâncias inativas, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Podem ser usadas como conservantes para prevenir o 

crescimento microbiano em formulações farmacêuticas. 
II - Transformam agentes terapêuticos em formas 

farmacêuticas eficazes. 
III - Os corantes são utilizados especificamente para 

tornar o produto mais agradável ao paladar.  
IV - O revestimento é utilizado para melhorar a 

estabilidade, controlar a desintegração ou aprimorar a 
aparência. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e IV. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Todos os itens. 
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