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INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO:

• Preencha com seu nome, o número da sua inscrição e assinatura nesta 
FOLHA DE RESPOSTAS. 

• Marque as respostas nesta FOLHA DE RESPOSTAS, no campo 
correspondente a cada questão.  

• A FOLHA DE RESPOSTAS é o único documento que será utilizado para a 
correção de sua prova objetiva. Não amasse, não dobre nem rasure a sua 
FOLHA DE RESPOSTAS 

• Em nenhuma hipótese haverá substituição desta FOLHA DE RESPOSTAS 
por erro de preenchimento do candidato. 
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ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 1 – (TRF-3ª REGIÃO/FCC/2014) A dor, juntamente com a morte, é sem dúvida a 
experiência humana mais bem repartida: nenhum privilegiado reivindica ignorância em relação a ela 
ou se vangloria de conhecê-la melhor que qualquer outro. Violência nascida no próprio âmago do 
indivíduo, ela dilacera sua presença e o esgota, dissolve-o no abismo que nele se abriu, esmaga-o no 
sentimento de um imediato sem nenhuma perspectiva. Rompe-se a evidência da relação do indivíduo 
consigo e com o mundo. 

A dor quebra a unidade vivida do homem, transparente para si mesmo enquanto goza de boa saúde, 
confiante em seus recursos, esquecido do enraizamento físico de sua existência, desde que nenhum 
obstáculo se interponha entre seus projetos e o mundo. De fato, na vida cotidiana o corpo se faz 
invisível, flexível; sua espessura é apagada pelas ritualidades sociais e pela repetição incansável de 
situações próximas umas das outras. Aliás, esse ocultar o corpo da atenção do indivíduo leva René 
Leriche a definir a saúde como “a vida no silêncio dos órgãos”. Georges Canguilhem acrescenta que 
ela é um estado de “inconsciência em que o sujeito é de seu corpo”.  

(Adaptado de: BRETON, David Le. Antropologia da Dor, São Paulo, Editora Fap-Unifesp, 2013, p. 25-
6) 

Conforme o texto, a: 

 

A) Saúde, como estado de plenitude, torna perceptível a cisão entre corpo e sujeito. 

B) Dor, diferentemente da saúde, leva ao ocultamento do sujeito frente a seu corpo. 

C) Saúde, ao contrário da dor, torna o homem apto à percepção corporal, uma vez que não impõe 
barreiras inflexíveis. 

D) Dor, ao contrário da saúde, possibilita ao homem a tomada de consciência sobre seu próprio corpo. 

E) Dor, como sintoma da doença, estabelece uma relação de pertença entre corpo e sujeito. 

 

QUESTÃO 2 – (INSS/FUNRIO/2014) A crítica à gramatiquice e ao normativismo não significa, como 
pensam alguns desavisados, o abandono da reflexão gramatical e do ensino da norma padrão. Refletir 
sobre a estrutura da língua e sobre seu funcionamento social é atividade auxiliar indispensável para o 
domínio da fala e da escrita. E conhecer a norma padrão é parte integrante do amadurecimento das 
nossas competências linguístico-culturais. O lema aqui deve ser: reflexão gramatical sem gramatiquice 
e estudo da norma padrão sem normativismo. 

Não cabe, no ensino de português, apenas agir no sentido de os alunos ampliarem seu domínio das 
atividades de fala e escrita. Junto com esse trabalho (que é, digamos com todas as letras, a parte 
central do ensino), é necessário realizar sempre uma ação reflexiva sobre a própria língua, integrando 
as atividades verbais e o pensar sobre elas.  

Esse pensar visa à compreensão do funcionamento interno da língua e deve caminhar de uma 
percepção intuitiva dos fatos a uma progressiva sistematização, acompanhada da introdução do 
vocabulário gramatical básico (aquele que é indispensável, por exemplo, para se entender as 
informações contidas nos dicionários). No fundo, trata-se de desenvolver uma atitude científica de 
observar e descrever a organização estrutural da língua, com destaque para a imensa variedade de 
formas expressivas alternativas à disposição dos falantes.  

Desse modo, se os conteúdos gramaticais não podem desaparecer do ensino, também não podem 
simplesmente permanecer arrolados e repassados como no ensino tradicional. Só existe sentido em 
estudar gramática, se esses conteúdos estão claramente subordinados ao domínio das atividades de 
fala e escrita, isto é, se eles têm efetiva relevância funcional. Ou, dito de outro modo, se conseguimos 
romper radicalmente com o modelo pedagógico medieval de ensino de língua, conforme descrito 
anteriormente. 

O texto de Carlos Alberto Faraco, quanto à sua tipologia e gênero, está organizado 
predominantemente no modo: 

 

A) Narrativo; 



B) Argumentativo; 

C) Enunciativo; 

D) Preditivo; 

E) Injuntivo. 

 

QUESTÃO 3 – (IF-SP/FUNDEP/2014, ADAPTADA) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão grafadas CORRETAMENTE: 

 

A) Contamos com a participação da comunidade, afim de expandir nossa base de associados. 

B) O jornal do dia 13 de janeiro deste ano trás uma matéria sobre o assunto, ratificando a fala da 
testemunha. 

C) O Brasil ainda está muito atrasado em relação às tecnologias de comunicação, o que é um grande 
problema para um país de dimensões continentais como o nosso. 

D) Temos que preparar nossos jovens, dando-lhes condições de estudo para inserssão no mercado 
nacional e estrangeiro. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

QUESTÃO 4 – (UFPR/ NC-UFPR/2013) Tendo em vista as regras de acentuação gráfica, considere os 

seguintes grupos de palavras:  

 

1. usuário, sanguínea, distância.  

2. ângulo, próximo, médico.  

3. deverá, distância, após.  

4. razoável, pés, ângulo.  

 

As palavras são acentuadas com base na mesma regra ortográfica em: 

A) 1 e 2 apenas.  

B) 2 e 3 apenas.  

C) 1, 3 e 4 apenas.  

D) 1 e 4 apenas. 

E) 2, 3 e 4 apenas. 

 

QUESTÃO 5 – (CBTU-METROREC/CONSULPLAN/2014) Considerando a acentuação gráfica das 
palavras, analise as afirmativas a seguir:  

 

I. As palavras “rápido” e “últimas” são acentuadas em decorrência de mesma regra 
gramatical.  

II. As palavras “décadas” e “fenômenos” são acentuadas em decorrência de diferentes 
regras gramaticais.  

III. O plural de “indiscutível” é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical 
que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”.  

 

Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

 



A) I 

B) II. 

C) I e II. 

D) I e III. 

E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 6 – (CEPERJ/2013) A alternativa em que as palavras sublinhadas pertencem à mesma 
classe gramatical e apresentam o mesmo valor semântico é: 

 

A) Estou escrevendo sem saber se já atacaram a Síria”. / “Talvez se deva adotar a ONU como 
símbolo...” 

B) “O que dá para saber sem esperar os fatos é que, mais uma vez, as Nações Unidas não tiveram 
nada a ver com o assunto” / O fracasso da ONU na sua missão mais importante, que é evitar as 
guerras, torna as suas mil e uma utilidades supérfluas” 

C) “A ONU é um monumento aos melhores sentimentos humanos e ao mesmo tempo uma prova 
de como os bons sentimentos pouco podem” / “Pouca gente sabe tudo que a ONU faz nos campos da 
saúde, da agricultura, dos direitos humanos etc., como pouca gente sabia que a Liga das Nações...” 

D) “O fracasso da ONU na sua missão mais importante, que é evitar as guerras, torna as suas mil e 
uma utilidades supérfluas” / ”Pouca gente sabe tudo que a ONU faz nos campos da saúde,...” 

E) “Congresso americano rejeitou a participação dos Estados Unidos na organização, o que matou 
Wilson de desgosto” / “...mas agonizou durante 20 sangrentos anos, até morrer de irrelevância” 

 

QUESTÃO 7 – (SEE-AC/ FUNCAB/2013) Apenas uma das palavras destacadas abaixo foi 
corretamente grafada. Aponte-a: 

 

A) PORQUÊ você não retomou sua vida? 

B) Não coloque tantos EMPECILHOS! 

C) Há algum EMPEDIMENTO para que se desenvolva o projeto? 

D) Você já ANALIZOU o projeto? 

E) Os professores estão muito EXTRESSADOS. 

 

QUESTÃO 8 – (PC-SP/ VUNESP/2013) Assinale a alternativa em que a concordância das palavras 
está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa: 

 

A) O rapaz e seu amigo foram detido no Terminal Rodoviário. 

B) Anexas aos documentos estavam as notas fiscais. 

C) A bolsa do falsário estava meia aberta. 

D) É proibido a prática de reprodução de documentos falsos. 

E) Foram encontradas menas carteiras de trabalho que cédulas de identidade. 

 

QUESTÃO 9 – (INSS/FUNRIO/2014) Assinale a única alternativa que contém um exemplo (retirado de 
letras da MPB) de antítese: 

 

A) Você é minha droga, paixão e carnaval. / Meu zen, meu bem, meu mal. (Caetano Veloso). 

B) Oh, Deus, perdoe este pobre coitado, / Que de joelhos chorou um bocado (Gordurinha e Nelinho). 



C) Por você eu largo tudo / Vou mendigar, roubar, matar (Cazuza). 

D) Eu sou a mosca que perturba o seu sono / Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar (Raul Seixas 
e Paulo Coelho). 

E) Eu não posso mais ficar aqui a esperar / Que um dia de repente você volte para mim (Roberto e 
Erasmo Carlos). 

 

QUESTÃO 10 – (DESENVOLVESP/ VUNESP/2014) Assinale a alternativa em que o acento indicativo 
de crase está empregado corretamente: 

 

A) Prefiro a solidão à ideia de ficar aqui contigo. 

B) Prefiro os perigos do mar à essa embarcação. 

C) Prefiro a morte à uma vida do teu lado. 

D) Prefiro o silêncio à qualquer conversa contigo. 

E) Prefiro os tubarões à você. 

 

QUESTÃO 11 – (PC-SP/ VUNESP/2014) Considerando as regras de regência, de concordância e do 
emprego da crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto 
a seguir: 

 

Homens respondem pior______vacina da gripe 

Quanto maior o nível de testosterona, menor é a resposta______imunização, revela novo estudo 
americano. [...]  

Altos níveis do hormônio masculino________ a um enfraquecimento do sistema imune. Mulheres 
respondem melhor _______vacina contra a gripe do que os homens. [...]  

Pesquisas experimentais [...] já tinham levantado suspeitas _____ poderia haver uma interação entre 
testosterona e a resposta autoimune. 

(Excertos de artigo publicado na Folha de S.Paulo, 22 de janeiro de 2014). 

 

A) a ... à ... está associado ... a ... que. 

B) à ... à ... estão associados ... à ... de que. 

C) à ... à ... está associado ... à ... de que. 

D) à... a ... estão associado ... à ... a que. 

E) à ... a ... estão associados ... a ... que. 

 

QUESTÃO 12 – (IF-SP/ FUNDEP/2014) Assinale a alternativa em que a frase está 
pontuada CORRETAMENTE: 

 

A) Sempre pensei que, com o tempo, passaríamos a viver de forma mais harmônica. 

B) Foi dando a vida por grandes causas coletivas que os heróis do passado, fizeram-se imortais. 

C) Agora, cabe lembrar, que alguns problemas de segurança do bairro fogem da alçada da polícia. 

D) No entanto, os garis esclarecem que a seleção, geralmente não é feita de forma correta. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

QUESTÃO 13 – (PC-SP/ VUNESP/ 2014) 



 “Encostei-me a ti, sabendo bem que eras somente onda.  

Sabendo bem que eras nuvem,depus a minha vida em ti.  

Como sabia bem tudo isso, e dei-me ao teu destino frágil,  

Fiquei sem poder chorar, quando caí.”  

 

Nos versos, os termos em destaque – depus e frágil – são, respectivamente, sinônimo e antônimo de: 

 

A) Abandonei e transitório. 

B) Renunciei e efêmero. 

C) Neguei e irresistível. 

D) Despojei e débil. 

E) Depositei e vigoroso. 

 

QUESTÃO 14 – (INSS/ FUNRIO/2014) Assinale a alternativa que contém palavras formadas apenas 
pelo processo de derivação: 

 

A) Banana-maçã, mico-leão e bico-de-lacre. 

B) Supermercado, repolhudo, passatempo. 

C) Couve-florzinha, esbanjamento, contextualização. 

D) Ziguezaguear, fotografia, lambisgoia. 

E) Minhoca, hipocondríaco, concurseiro. 

 

QUESTÃO 15 – (CHS/ CETRO/2014) De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em 
relação à regência verbal, assinale a alternativa cuja frase esteja incorreta: 

 

A) Bernardo assistiu ao desenho do Pica-pau até o final, sem pestanejar. 

B) Míriam sempre aspirou a ser dentista. 

C) Sílvia lembrou-se de ligar para cumprimentar a prima. 

D) Prefiro mais o campo do que o litoral. 

E) Paguei ao agiota a dívida que me tirava o sono. 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 16 - (TJRR/CESPE/2006) O principal objetivo de uma ___________ é compartilhar 
informações e recursos de computação, a partir de um local interno de uma empresa. E 
normalmente inclui ligações através de um ou mais computadores ligados à______________, 
também conhecida como rede mundial de computadores. 

 

 

A) Wan, intranet. 

B) Internet, lan. 

C) Intranet, internet. 

D) Internet, intranet. 



E) Wan, lan. 

 

QUESTÃO 17 – (IPT-SP/VUNESP/2014) O Correio eletrônico tem como objetivo principal: 

 

A) Serviço de gerenciamento de documentos e criação de planilhas de cálculo. 

B) Serviço de entrega e recebimento de mensagens eletrônicas. 

C) Serviço de endereçamento de sites e geração de Banco de Dados. 

D) Serviço de gerenciamento de correspondências eletrônicas e planilhas de Cálculo. 

E) Serviço de criação de documentos e geração banco de dados. 

 

QUESTÃO 18 – (PETROBRÁS/CESGRANRIO/2014) Em determinada planilha Excel, as 
células A1, A2, A3, A4 e A5 contêm, respectivamente, os valores numéricos 5, 9, 15, 21 e 35.  

 

Os conteúdos das células B1, B2 e B3 são, respectivamente: 

=A1+A3 : conteúdo da célula B1 

=A2+A4+A5 : conteúdo da célula B2 

=(B1*2)+(B2*2) : conteúdo da célula B3  

 
Sendo assim, qual é o resultado numérico da fórmula da célula B3? 

 

A) 20 

B) 28 

C) 170 

D) 65 

E) 85 

 

QUESTÃO 19 – (DETRAN-RN/FGV/2010, ADAPTADA) São exemplos de softwares classificados 
como Sistema Operacional: 

 

A) Linux e Windows. 

B) Windows e Internet Explorer. 

C) Windows e MS-Word. 

D) Linux e Broffice. 

E) Linux e Safari. 

 

QUESTÃO 20 – (MSGás/2015, ADAPTADA) A Internet é uma rede mundial de computadores que 
conecta milhões de equipamentos em todo o mundo e sobre ela foram tecidas as seguintes 
afirmativas:  

I. Um navegador, também conhecido pelo termo browser, é um programa de computador 
que habilita seus usuários a navegarem por páginas web.  

II. Um correio eletrônico (E-mail) é uma tecnologia que permite compor, enviar e receber 
mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. Um endereço de e-mail 
sempre contém as três letras “.com". 



III. O termo "malware" pode ser entendido como um software destinado a infiltrar-se em um 
sistema de computador alheio de forma ilícita, com o intuito de causar alguns danos, 
alterações ou roubo de informações (confidenciais ou não).  
 
Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.  

 

A) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

B) Somente a afirmativa III está correta. 

C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

E) Somente a afirmativa II está correta. 

 

QUESTÃO 21 – (ELETROBRAS/IADES/2015, ADAPTADA) Para imprimir um documento 
utilizando o editor de textos Microsoft Word, pode-se selecionar a opção “Imprimir” 
do menu “Arquivo” ou pressionar as teclas de atalho. Quais são as teclas de atalho para imprimir 
um documento do Microsoft Word? 

 

A) “Ctrl + P”, simultaneamente. 

B) “Alt + TAB”, simultaneamente. 

C) “Ctrl + Z”, simultaneamente. 

D) “Alt + Ctrl”, simultaneamente. 

E) “Ctrl + C”, simultaneamente. 

 

QUESTÃO 22 – (TJ-AL/CESPE/2012, ADAPTADA) Assinale a opção que cita apenas exemplos 
de navegadores web. 

 

A) Dropbox, Outlook Express e Google. 

B) Google Chrome, Opera e Dropbox. 

C) Shiira, Windows Explorer, Google Chrome. 

D) Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox. 

E) Mozilla Firefox, Safari e Outlook Express. 

 

QUESTÃO 23 - (TRE-MA/CESPE/2009, ADAPTADA) Acerca de conceitos relacionados à Internet 
e intranet, assinale a opção correta: 

 

A) A Internet é uma rede mundial de computadores, administrada pelo governo norte-americano, 
para disponibilizar informações do mundo inteiro. 

B) Quando há Intranet instalada em uma empresa significa que todos os funcionários têm acesso 
à Internet. 

C) Intranet é a mesma coisa que Internet, só que ela foi criada para ser acessada apenas por 
usuários externos a determinada instituição. 

D) Fazer parte da Internet significa usufruir de diversos serviços, como correio eletrônico, acesso a 
conteúdo livre ou pago, sendo necessário, para tanto, utilizar o protocolo TCP/IP. 

E) O endereço www.minhaempresa.com.br identifica uma intranet que só pode ser acessada por 
usuários comerciais no Brasil. 

 



QUESTÃO 24 – (Correios/CESPE/2011) A figura a seguir, que mostra a janela de um aplicativo 
do Windows XP. 

 

A figura em questão mostra uma janela correspondente ao aplicativo: 

 

A) Windows Media. 

B) Windows Player. 

C) Windows Explorer. 

D) Windows WordPad. 

E) Windows Paint. 

 

QUESTÃO 25 – (DPE-RJ/CEPUERJ/2010, ADAPTADA) Pesquisando na internet, encontramos 
muitos textos que não podem ser interpretados diretamente pelos navegadores e precisam de 
outro software para isso. Um aplicativo que pode ser usado para visualizar arquivos no formato 
“pdf" é: 

 

A) Word Pad 

B) Adobe Acrobat Reader 

C) Microsoft Excel (Versão 2003) 

D) Microsoft Word (versão 2003) 

E) Microsoft PowerPoint (Versão 2003) 

 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26 - Com referência à RDC 20/2011 MS, em seu Art. 5º “A prescrição de medicamentos 
antimicrobianos deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de 
saúde, não havendo, portanto, modelo de receita específico”. E seu Parágrafo único: “A receita deve 
ser prescrita de forma legível, sem rasuras, em 2 (duas) vias e contendo os seguintes dados 
obrigatórios: 

I.  Identificação do paciente: nome completo, idade e sexo; 

II.  Nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de Denominação 
Comum Brasileira (DCB), dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e 
quantidade (em algarismos arábicos); 

III.  Identificação do emitente: nome do profissional com sua inscrição no Conselho 
Regional; 

IV. Nome da instituição, endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica; 



V.  Carimbo;  

VI.  Data da emissão. 

 

Marque a resposta correta: 

 

A) Os itens I, III e IV estão corretos; 

B) Os itens II, IV e V estão corretos; 

C) Os itens I, II e VI estão corretos; 

D) Todas estão erradas; 

E) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 27 - Podemos afirmar que uma prescrição de medicamentos antimicrobianos é valida em 
todo território nacional, por: 

 

A) 30 dias; 

B) 10 dias; 

C) 15 dias; 

D) 60 dias; 

E) Todas estão erradas. 

 

QUESTÃO 28 – De acordo com a resolução RDC nº 20, de 5 de maio de 2011, a dispensação dos 
antimicrobianos em farmácias e drogarias públicas e privadas dar-se-á mediante a retenção da 2ª 
(segunda) via da receita, devendo a 1ª (primeira) via ser devolvida ao paciente. Podemos afirmar: 

 

I. O farmacêutico não poderá aceitar receitas posteriores ao prazo de validade 
estabelecido nos termos da resolução; 

II. As receitas poderão ser dispensadas pelo farmacêutico, atendente e técnicos de 
farmácia, quando apresentadas de forma legível e sem rasuras. 

III. No ato da dispensação devem ser registrados nas duas vias da receita os seguintes 
dados: a data da dispensação; a quantidade aviada do antimicrobiano; o número do lote 
do medicamento dispensado; a rubrica do farmacêutico, atestando o atendimento, no 
verso da receita. 

 

A) Os itens I e II estão corretos; 

B) Os itens II e III estão corretos; 

C) Os itens I e III estão corretos; 

D) Todos os itens estão corretos; 

E) Todos os itens estão errados. 

 

QUESTÃO 29 - De acordo com a Lei 13021 de 08 de agosto de 2014, todas estão corretas, exceto: 

 

A) As disposições desta Lei regem as ações e serviços de assistência farmacêutica executados, 
isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado.  



B) Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de ações e de serviços que visem a assegurar 
a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos 
estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.  

C) Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, 
assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual não se processe a 
manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou 
industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos. 

D) É responsabilidade do poder público assegurar a assistência farmacêutica, segundo os princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), de universalidade, equidade e integralidade.   

E) No âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer natureza requerem, 
obrigatoriamente, para seu funcionamento, a responsabilidade e a assistência técnica de farmacêutico 
habilitado na forma da lei.  

 

QUESTÃO 30 - Para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza, exigem-se a autorização e 
o licenciamento da autoridade competente, além das seguintes condições; assinale a resposta correta: 

 

A) Ter a presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento;  

B) Ter localização conveniente, sob o aspecto sanitário;  

C) Dispor de equipamentos necessários à conservação adequada de imunobiológicos;   

D) Contar com equipamentos e acessórios que satisfaçam aos requisitos técnicos estabelecidos pela 
vigilância sanitária;  

E) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 31 - De acordo com a Portaria 344/1998 ANVISA MS, podemos afirmar que as afirmações 
abaixo estão corretas, exceto:  

 

A) As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para 
uso odontológico e veterinário, respectivamente; 

B) Nos casos de roubo, furto ou extravio de parte ou de todo o talonário da Notificação de Receita, fica 
obrigado o responsável a informar, imediatamente, à Autoridade Sanitária local, apresentando o 
respectivo Boletim de Ocorrência Policial (B.O.), hoje REDS; 

C) Ficam proibidas a prescrição e o aviamento de fórmulas contendo associação medicamentosa das 
substâncias anorexígenas constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, 
quando associadas entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, hormônios ou extratos hormonais e 
laxantes, bem como quaisquer outras substâncias com ação medicamentosa;  

D) Não ficam proibidas a prescrição e o aviamento de fórmulas contendo associação medicamentosa 
das substâncias anorexígenas constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas 
atualizações, quando associadas entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, hormônios ou extratos 
hormonais e laxantes, bem como quaisquer outras substâncias com ação medicamentosa; 

E) Os medicamentos sujeitos a controle especial deverão ser obrigatoriamente guardados em armário 
fechado sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, em local exclusivo para este fim, sob a 
responsabilidade do Farmacêutico responsável. 

 

QUESTÃO 32 - Assinale a afirmação errada: 

 

A) A Notificação de Receita "A" será válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua emissão em 
todo o Território Nacional, sendo necessário que seja acompanhada da receita médica com 
justificativa do uso, quando para aquisição em outra Unidade Federativa. 



B) A Notificação de Receita "A" poderá conter no máximo de 5 (cinco) ampolas e para as demais 
formas farmacêuticas de apresentação, poderá conter a quantidade correspondente no máximo a 30 
(trinta) dias de tratamento. 

C) A Notificação de Receita "B", de cor azul, terá validade por um período de 30 (trinta) dias contados 
a partir de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração. 

D) A Notificação de Receita "B" poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas 
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 60 (sessenta) dias.  

E) A quantidade de Talidomida por prescrição, em cada Notificação de Receita, não poderá ser 
superior à necessária para o tratamento de 30 (trinta) dias. 

 

QUESTÃO 33 - Sobre a atenção farmacêutica podemos afirmar que: F para Falso e V para Verdadeiro 

 

a) É atividade profissional exclusiva do Farmacêutico  (    ) 

b) A atenção farmacêutica não ocorre sem a 
participação ativa de outros profissionais. (    ) 

c) A atenção farmacêutica trata exclusivamente dos 
medicamentos. (    ) 

d) A atenção farmacêutica está centrada no paciente. (    ) 

e) A atenção farmacêutica nunca pode ser oferecida 
em grupos de pacientes. (    ) 

 

Assinale a resposta correta: 

 

A) As letras a, b estão corretas; 

B) As letras a, c estão corretas; 

C) As letras a, d estão corretas;  

D) As letras b, e estão corretas; 

E) As letras d, e estão corretas. 

 

QUESTÃO 34 - Indivíduos com doenças crônicas como hipertensão: 

 

I. A hipertensão é uma doença que atinge parcela significativa da população e por ser 
multifatorial requer a intervenção de vários profissionais, assim uma equipe 
multiprofissional pode trazer mais benefícios para o indivíduo hipertenso.  

II. O estímulo para mudanças de estilo de vida pode ser obtido exclusivamente em um 
consultório médico que o orienta continuamente para a adesão aos medicamentos, práticas 
de atividade física, alimentação correta.  

III. Indivíduos hipertensos devem receber conhecimentos sobre a doença e suas implicações 
futuras e devidamente motivados a participar de grupos. O agente comunitário de saúde 
como membro da equipe do PSF tem papel fundamental neste processo.  

IV. A maioria dos pacientes hipertensos é do sexo masculino, portanto são os que mais 
frequentam as unidades de saúde.  

V. A síndrome metabólica por envolver várias condições clínicas: hipertensão, diabetes, 
sobrepeso, requerem o trabalho em equipe.  

 

Assinale a resposta correta: 

 



A) Os itens II, IV e V estão corretos; 

B) Os itens I, III e V estão corretos; 

C) Os itens I, II e IV estão corretos; 

D) Os itens I, II e V estão corretos; 

E) Os itens II, III e IV estão corretos. 

 

QUESTÃO 35 - Penélope é uma pré-adolescente inteligente e vaidosa que gosta de ir à escola. Está 
com 12 anos e infelizmente nem sempre está bem. Sofre de asma brônquica e volta e meia tem que ir 
ao pronto socorro. Outro dia lhe disseram que os medicamentos antiasmáticos viciam, a “bombinha 
mata” e pior de tudo os corticoides engordam. A mãe está preocupada e ao buscar os medicamentos 
na farmácia desabafou de preocupação. Analise as alternativas abaixo e a seguir, marque a resposta 
correta: 

 

A. Pacientes asmáticos requerem uma orientação especial porque os medicamentos causam 
muito eventos adversos. 

B. Os corticóides em spray nasal como o dipropionato de beclometasona são indicados para 
asma porque ajudam a reduzir o processo inflamatório. 

C. O asmático deve fazer uso regular de corticóides inalatórios para controlar a asma e deve 
evitar esportes como natação, seguindo estritamente as recomendações de alimentação. 

D. O asmático e seus familiares devem estar muito bem educados a respeito da doença. O 
farmacêutico deve fornecer orientação sobre o uso correto dos medicamentos.  

E. O uso de broncodilatadores deve ser reduzido em longo prazo embora eles causem um grande 
alívio para o asmático. Atividades normais como trabalho, escola e lazer devem ser 
estimuladas. 

 

A) As alternativas A, D, e E estão corretas. 

B) As alternativas B, C, e E estão corretas. 

C) Apenas a alternativa D está correta. 

D) As alternativas A, B, C estão corretas. 

E) As alternativas D e E são falsas. 

 

QUESTÃO 36 - A meia-vida de um fármaco indica: 

 

A) O prazo de validade do fármaco; 

B) O prazo de ação de um fármaco; 

C) O tempo que um fármaco leva para agir no organismo; 

D) O tempo que o organismo leva para eliminar 50% do fármaco; 

E) As alternativas c e d estão corretas. 

 

QUESTÃO 37 - Assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

A) Não são consideradas reações adversas a medicamentos os efeitos adversos que aparecem 
depois de doses maiores do que as habituais (acidentais ou intencionais). 

B) Aqueles medicamentos que estão no mercado há menos de cinco anos são considerados 
medicamentos novos. 



C) Uma reação adversa a medicamento (RAM) grave é aquela potencialmente fatal, e requer 
hospitalização ou prolonga a estadia de pacientes já internados. 

D) Somente os médicos podem preencher a ficha de notificação de suspeita de reação adversa. 

E) A suspeita de uma reação adversa a um determinado medicamento deve ser notificada. 

 

QUESTÃO 38 - Considere as afirmativas abaixo, e a seguir, assinale a alternativa correta: 

 

I. A Seleção de Medicamentos é um processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros, 
voltados para atender as necessidades da população de uma localidade.  

II. A Seleção de Medicamentos deve contemplar o perfil epidemiológico local, a oferta de 
serviços, menor risco/benefício, relação favorável de custo/tratamento, prioridades de forma a 
atender a maioria dos problemas locais de saúde. 

III. A Programação de Medicamentos consiste em estimar as necessidades a serem adquiridas, 
para atender determinada demanda de serviços, em um período definido de tempo. 

IV. A Aquisição de Medicamentos tem o objetivo de suprir as unidades de saúde em quantidade, 
qualidade e menor custo/efetividade, visando manter a regularidade e funcionamento do 
sistema. 

 

A) Somente as alternativas I, II e III estão corretas; 

B) Somente as alternativas III e IV estão corretas; 

C) As alternativas I, II e III estão incorretas;  

D) Todas as alternativas estão incorretas; 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 39 - São elementos importantes da orientação ao paciente (usuário) no ato da 
dispensação: 

 

A) A influência dos alimentos e a interação com outros medicamentos.  

B) O reconhecimento de reações adversas potenciais.  

C) As condições de conservação dos produtos. 

D) A ênfase no cumprimento da dosagem. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 40 - Considerando as afirmativas abaixo, responda: 

 

I. Uma das etapas da dispensação é a comunicação com o paciente, fornecendo 
informações básicas sobre o uso racional dos medicamentos prescritos para este. 

II. É objetivo da dispensação, contribuir para adesão ao tratamento e o cumprimento da 
prescrição médica. 

III. Ao dispensar o medicamento, o profissional deve verificar cuidadosamente a completa 
especificação da especialidade farmacêutica prescrita, ou seja, o nome do medicamento, a 
forma farmacêutica e a concentração. 

IV. Não é objetivo da dispensação, garantir o cumprimento da prescrição médica, no 
fornecimento do medicamento correto e em quantidade adequada. 

V. Um dos procedimentos da dispensação são a interpretação e análise da prescrição, com 
base nos aspectos terapêuticos e farmacológicos. 



 

 

A) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas; 

B) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas; 

C) Somente as alternativas I, II, III e V estão corretas;  

D) Todas as alternativas estão incorretas; 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 41 - Para que haja uma dispensação inadequada teremos: 

 

A) Prescrição racional. 

B) Informação incompleta e uso de termos técnicos e subjetivos. 

C) Orientação ao paciente. 

D) Normas e procedimentos.  

E) Preocupação com a adesão ao uso do medicamento. 

 

QUESTÃO 42 - Ao selecionar e padronizar os medicamentos para uso em uma farmácia pode-se 
afirmar, exceto:  

 

A) A seleção é um processo de escolha de medicamentos, baseada em critérios epidemiológicos; 

B) A seleção é baseada em critérios técnicos e econômicos, estabelecidos por uma Comissão de 
Farmácia e Terapêutica (CFT); 

C) A seleção visa assegurar medicamentos seguros, eficazes e custos-efetivos; 

D) A seleção tem a finalidade de racionalizar seu uso, não harmonizar condutas terapêuticas; 

E) A seleção direciona o processo de aquisição, produção e políticas farmacêuticas. 

 

QUESTÃO 43 - Dentre os fármacos utilizados para o tratamento da depressão pode-se citar os 
antidepressivos tricíclicos (ADT), os inibidores da enzima monoamino oxidase (IMAO) e os inibidores 
seletivos da recaptação de serotonina (ISRS). Assinale a opção que apresenta um representante de 
cada uma destas classes respectivamente:  

 

A) Venlaflaxina, moclobemida e buspirona. 

B) Fluoxetina, reboxetina e citalopram. 

C) Sertralina, alprazolam e paroxetina. 

D) Bupropiona, venlaflaxina e nortriptilina. 

E) Amitriptilina, moclobemida e sertralina. 

 

QUESTÃO 44 - A assistência Farmacêutica, conforme definida na Política Nacional de Medicamentos, 
foi sistematizada em etapas que compõe um ciclo, conforme representado na figura abaixo:  



 

Com relação às etapas deste ciclo, podemos dizer que todas as afirmações estão corretas, exceto: 

 

I. A seleção de medicamento é considerada o eixo do ciclo da Assistência Farmacêutica, uma 
vez que as demais etapas se desenvolvem com base no elenco de medicamentos 
selecionados. 

II. A etapa da aquisição é um ponto bastante vulnerável à corrupção. Formas inadequadas de 
aquisição podem ser representadas por desvios nos processos legais de compras ou falta de 
economia, beneficiando fornecedores ou indivíduos em detrimento à coletividade. 

III. O armazenamento tem por finalidade assegurar a qualidade dos medicamentos, cumprindo as 
boas práticas de estocagem somente nas situações em que o medicamento ficará armazenado 
por longo período de tempo. 

IV. O desenvolvimento da etapa de programação se dá através da obtenção cuidadosa de dados 
sobre a utilização de medicamentos (perfil demográfico, epidemiológico, oferta e demanda dos 
serviços de saúde), bem como os recursos humanos e financeiros disponíveis, definindo 
quando e quanto adquirir dos medicamentos padronizados. 

V. A obtenção de informações é extremamente importante para o gerenciamento das etapas do 
ciclo que são exclusivas do farmacêutico. 

 

A) Os itens I, II e IV estão corretos; 

B) Os itens I, III e V estão corretos; 

C) Os itens II, III e V estão corretos; 

D) Todos os itens estão corretos; 

E) Todos os itens estão errados. 

 

QUESTÃO 45 - Para uma boa programação de medicamentos, são indicadores importantes: 

 

A) Dados de consumo e estoque a avaliação de demanda reprimida. 

B) Dados populacionais e dados de morbimortalidade. 

C) Níveis de atenção do serviço de saúde. 

D) Recursos financeiros disponíveis. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
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