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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 
Crônica 

Viagem no tempo (texto adaptado) 

Ivan Angelo – 11/05/2011 
 

Falávamos sobre viagens e seus modernos 
confortos quando alguém se lembrou do tempo em que os 
viajantes levavam toalha e sabonete na mala. Não faz 
tanto tempo assim. Uma sobrinha, há poucos anos, 
chegou a minha casa com toalha de banho e caixinha de 
sabonete na mala. “Coisa da minha mãe”, explicou 
constrangida, sinal de que a mãe dela, que tem menos de 
60 anos, levava toalha e sabonete quando viajava. Hotéis 
e hospedarias eram precários, tirando os melhores das 
capitais; e, ao pousar na casa de alguém, evitava-se “dar 
trabalho”. 

Lembram-se do quebra-vento nos carros? Coisa 
anterior à difusão do ar-condicionado, pouco antes de o 
presidente Collor dizer que os automóveis brasileiros eram 
umas carroças. O quebra-vento era um vidro giratório 
colocado à frente das janelas dianteiras; quebrava o vento 
que entrava quando os vidros das portas estavam 
abaixados, ou permitia que o ar entrasse quando a janela 
estivesse fechada. Girando-o todo, direcionava-se o vento 
para dentro, a fim de refrescar a pessoa acalorada. Até há 
pouco tempo, no Nordeste, carro sem quebra-vento 
encalhava. 

Carros não tinham luz piscante para o motorista 
indicar que ia entrar à esquerda ou à direita, nem luz de 
freio. Todos os sinais eram feitos pelo motorista com o 
braço esquerdo para fora do carro. Sinal de parar: mão 
espalmada para trás, baixa; sinal para entrar à esquerda: 
braço reto estendido; entrar à direita, braço alto dobrado 
para a direita. Quase não havia sinais luminosos de 
trânsito, o guarda apitava em códigos obrigatoriamente 
conhecidos. 

Ah, meninos, as fotos que se tiravam não se viam no 
mesmo instante, como agora. Só dias mais tarde, após 
reveladas e copiadas em laboratório. Depois veio a grande 
novidade das cópias em 24 horas, em duas horas, em 
uma hora e na hora. A fotografia popularizou-se. Com as 
câmeras nos telefones celulares, os fotógrafos amadores 
tornaram-se bilhões. 

Calculadora? Era a tabuada, que os estudantes 
sabiam de cor, e baseados nela faziam contas 
complicadíssimas das quatro operações, na ponta do 
lápis. Nos escritórios, e só lá, havia as famosas máquinas 
de calcular manuais Facit, que tinham um teclado de 
algarismos e uma manivela que os craques do cálculo 
viravam para a frente e para trás, produzindo exatidões 
mostradas em um pequeno visor. Não demorou e vieram 
as elétricas, as eletrônicas digitais... 

Máquinas de escrever ainda se veem em delegacias 
e cartórios do interior. Num hospital da Zona Leste, um 
amigo me chamou: “Quer ver um flashback?”. E me levou 
a uma recepcionista de um dos consultórios, que 
datilografava impávida os dados dos clientes. Nas 
redações de jornais e revistas, com suas dezenas de 
máquinas de escrever batucando ao mesmo tempo, o 
encerramento de uma edição era uma zoeira. O alívio veio 
com o silêncio dos computadores. 

Cartão amarelo, cartão vermelho? No futebol do 
tempo do beque e do centeralfe, cartão era o dedo do juiz, 
primeiro apontando o nariz do abusado, depois apontando 
o olho da rua. Os cartões derrotaram o dedo em riste 
porque são mais civilizados, impessoais e fáceis de 
entender em qualquer língua. Você pensa que eram 

coisas da juventude do seu avô, ou do seu bisavô, mas 
não, são do tempo do seu pai. Um tempo em que as 
crianças tinham bons modos, obedeciam até a olhares, 
não abriam a geladeira dos outros, contentavam-se em 
ganhar apenas três presentes por ano, nas ocasiões 
propícias, e eram felizes. 

O ritmo está cada vez mais rápido. 
 

1. O autor do texto relembra costumes e instrumentos que já 
estão em desuso. Ao dizer: “Um tempo em que as 
crianças tinham bons modos, obedeciam até a olhares, 
não abriam a geladeira dos outros, contentavam-se em 
ganhar apenas três presentes por ano, nas ocasiões 
propícias, e eram felizes.” 
 

Pode-se afirmar que o autor 
 

(A) condena a maneira que os pais tratavam as crianças. 

(B) reclama pelo fato de as crianças ganharem poucos 
presentes. 

(C) reconhece que houve avanço na área tecnológica, 
mas que a educação foi deixada para segundo plano. 

(D) fala sobre um tempo muito antigo, do tempo de nosso 
bisavô. 

(E) critica a falta de liberdade das crianças. 

 
2. Assinale a alternativa correta, de acordo com o que se 

depreende do texto. 
 

(A) Os estudantes não dependiam da calculadora, 
sabiam fazer cálculos porque sabiam a tabuada de 
cor. 

(B) Havia milhares de fotógrafos amadores, porque as 
fotos demoravam a serem reveladas. 

(C) Os automóveis brasileiros eram umas carroças, por 
isso tinham quebra-vento. 

(D) Os motoristas que não conheciam os códigos do apito 
dos guardas tinham que saber fazer os sinais com o 
braço esquerdo. 

(E) Os cartórios e delegacias do interior foram os 
primeiros a substituírem as máquinas de escrever por 
computadores. 

 
3. Assinale a alternativa que melhor resume a mensagem da 

crônica. 
 

(A) Os pais eram severos demais, pareciam árbitros de 
futebol. 

(B) O avanço tecnológico impede que o viajante carregue 
toalha e sabonete. 

(C) Fechar a edição de jornais e revistas era uma zoeira, 
os computadores silenciaram as máquinas de 
escrever. 

(D) A tecnologia andou em ritmo acelerado, mas a 
educação familiar retrocedeu. 

(E) A luz piscante dos automóveis reduziu os acidentes, 
pois as pessoas não precisavam mais colocar o braço 
para fora do carro. 

 
4. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 

concordância. 
 

(A) Os resultados falam por si sós. 

(B) Elas próprias decidiram o roteiro. 

(C) Ela ganhou bastante presentes dos colegas. 

(D) Sós, vocês não viajarão. 

(E) Não apresentou nenhumas desculpas. 
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5. Assinale a alternativa cuja frase esteja correta, de acordo 
com a norma padrão: 

 

(A) Uma sobrinha, fazem poucos anos, chegou a minha 
casa com toalha de banho e caixinha de sabonete na 
mala. 

(B) Uma sobrinha, há poucos anos, chegou em minha 
casa com toalha de banho e caixinha de sabonete na 
mala. 

(C) Uma sobrinha, deve fazer poucos anos, chegou na 
minha casa com toalha de banho e caixinha de 
sabonete na mala. 

(D) Uma sobrinha, devem fazer poucos anos, chegou à 
minha casa com toalha de banho e caixinha de 
sabonete na mala. 

(E) Uma sobrinha, faz poucos anos, chegou a minha casa 
com toalha de banho e caixinha de sabonete na mala. 

 
6. Assinale a alternativa cujo vocábulo dos parênteses 

corresponde ao sinônimo da palavra grifada, de acordo 
com o significado dela na frase. 

 

(A) Hotéis e hospedarias eram precários, tirando os 
melhores das capitais. (aventureiros) 

(B) Os craques do cálculo viravam para frente e para trás, 
produzindo exatidões mostradas em um pequeno 
visor. (precisões) 

(C) “Coisa da minha mãe”, explicou constrangida. 
(forçada) 

(D) E me levou a uma recepcionista de um dos 
consultórios, que datilografava impávida os dados dos 
clientes. (trêmula) 

(E) As crianças contentavam-se em ganhar apenas três 
presentes por ano, nas ocasiões propícias. 
(desfavoráveis)  

 
7. Assinale a alternativa correta, de acordo com a 

classificação morfológica das palavras grifadas: 
 

Nos escritórios, (1)e só (2)lá, havia as famosas 
(3)máquinas (4)de calcular manuais Facit. 

 

(A) (1) conjunção/ (2) conjunção/ (3) adjetivo/ (4) locução 
adjetiva. 

(B) (1) conjunção/ (2) advérbio/ (3) substantivo/ (4) 
locução adverbial. 

(C) (1) conjunção/ (2) advérbio/ (3) substantivo/ (4) 
locução adjetiva. 

(D) (1) advérbio/ (2) advérbio/ (3) substantivo/ (4) locução 
adverbial. 

(E) (1) advérbio/ (2) conjunção/ (3) adjetivo/ (4) locução 
adjetiva. 

 
8. Assinale a alternativa correta quanto à grafia das palavras 

grifadas. 
 

(A) O choro da garota não sortiu o efeito que ela 
esperava. 

(B) A sessão de cama, mesa e banho tem ofertas 
incríveis. 

(C) Ela não descriminou a mercadoria que deveria ser 
remarcada. 

(D) A empregada guardou as compras na dispensa. 

(E) Recebeu uma quantia vultosa pela venda do imóvel. 

 

9. Preencha as lacunas com a/ à/ as/ às, em seguida, 
assinale a alternativa correspondente. 

 

Fiquei ______ vontade enquanto esperava Jorge. 
Disseram-me que chegaria ______ 10h. Fora ____ Itália 
visitar o avô. Coloquei-me ____ disposição, caso 
precisassem de algo durante sua ausência, mas ninguém 
me procurou. 
 

(A) à/ às/ à/ à 

(B) a/ às/ à/ à 

(C) à/ às/ a/ à 

(D) à/ às/ à/ a 

(E) a/ às/ a/ à 

 
10. Assinale a alternativa cujo trecho esteja de acordo com as 

regras de pontuação. (fonte dos trechos: 26 de maio de 
2011 • 12h51 http://vidaeestilo.terra.com.br/) 
 

(A) Segundo a Prefeitura, os novos ônibus, reduzem em 
até 90% a emissão, de material particulado na 
atmosfera, em relação aos coletivos movidos a diesel. 
Diminuem também em 80% a emissão de gases 
responsáveis pelo aquecimento global, em 62% a 
emissão de óxidos de nitrogênio e não liberam 
enxofre, o causador da chuva ácida.  

(B) Segundo a Prefeitura, os novos ônibus reduzem em 
até 90% a emissão de material particulado na 
atmosfera em relação aos coletivos movidos a diesel. 
Diminuem também em 80% a emissão de gases 
responsáveis pelo aquecimento global, em 62% a 
emissão de óxidos de nitrogênio e não liberam 
enxofre, o causador da chuva ácida. 

(C) Segundo, a Prefeitura, os novos ônibus reduzem, em 
até 90%, a emissão de material particulado na 
atmosfera em relação aos coletivos movidos a diesel. 
Diminuem também em 80% a emissão de gases 
responsáveis pelo aquecimento global, em 62% a 
emissão de óxidos de nitrogênio e não liberam 
enxofre, o causador da chuva ácida.  

(D) Segundo a Prefeitura, os novos ônibus reduzem em 
até 90% a emissão de material particulado na 
atmosfera em relação aos coletivos movidos a diesel. 
Diminuem, também em 80%, a emissão, de gases 
responsáveis pelo aquecimento global, em 62% a 
emissão de óxidos de nitrogênio e não liberam 
enxofre, o causador da chuva ácida. 

(E) Segundo a Prefeitura, os novos ônibus reduzem em 
até 90% a emissão de material particulado na 
atmosfera em relação aos coletivos movidos a diesel. 
Diminuem também em 80% a emissão de gases, 
responsáveis pelo, aquecimento global, em62% a 
emissão, de óxidos de nitrogênio e não, liberam 
enxofre, o causador da chuva ácida.  

 
11. Assinale a alternativa cujo verbo grifado apresente a 

mesma regência verbal do verbo destacado na frase 
abaixo. 

 

Lembram-se do quebra-vento nos carros? 
 

(A) “Quer ver um flashback?” 

(B) Os estudantes sabiam a tabuada de cor.  

(C) Os fotógrafos amadores tornaram-se bilhões. 

(D) Obedeciam até a olhares.  

(E) Carros não tinham luz piscante . 

http://vidaeestilo.terra.com.br/
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12. Assinale a alternativa cuja frase esteja correta quanto à 
acentuação das palavras. 
 

(A) O silencio é uma prece. 

(B) Quando se fala em crime e pena não se pode deixar 
de lado o Tribunal do Juri. 

(C) A notícia deixou-a melancolica. 

(D) Ela foi traída pela própria irmã. 

(E) O juíz condenou os acusados. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

13. Em maio de 2011, o Ministério Público Federal do Distrito 
Federal iniciou uma investigação contra o ministro-chefe 
da Casa Civil, Antônio Palocci, depois que foi divulgada a 
informação de que 

 

(A) teria contratado parentes como assessores e 
funcionários pessoais. 

(B) teria arrecadado fundos de empresas privadas para 
patrocinar sua campanha a deputado federal em 
2006. 

(C) estaria desviando dinheiro público. 

(D) estaria devendo milhões em empréstimos com o 
Banco Central em nome da Casa Civil. 

(E) seu patrimônio teria aumentado 20 vezes entre 2006 
e 2010, período em foi deputado federal. 

 
14. Em maio deste ano, a campeã olímpica em Pequim-2008 

conquistou o ouro no GP Brasil na prova do salto em 
distância. Trata-se da atleta brasileira 

 

(A) Maurren Maggi. 

(B) Gisele Lima de Oliveira. 

(C) Tânia Ferreira da Silva. 

(D) Keila Costa. 

(E) Brianna Glenn. 

 
15. No mês passado, a Europa enfrentou novo caos aéreo, o 

que impediu o tráfego aéreo entre alguns países. Isso 
ocorreu devido 

 

(A) à greve dos comissários de bordo de diversas 
companhias aéreas. 

(B) a uma nuvem de cinzas expelida por um vulcão 
islandês. 

(C) à queda de sinal de comunicação entre os aviões e as 
torres de comando. 

(D) a uma forte tempestade que trouxe nuvens de gelo 
para a região. 

(E) à queda de energia que atingiu metade da Europa. 

 
16. A chanceler alemã, Angela Merkel, decidiu no final do mês 

passado que a Alemanha  
 

(A) não participará das Olimpíadas de 2016, que se 
realizarão no Rio de Janeiro. 

(B) construirá novas usinas nucleares para abastecer 
mais países da Europa. 

(C) fechará as fábricas de automóveis na América do Sul, 
devido às quedas nas vendas de modelos alemães. 

(D) renunciará à energia nuclear e deve desligar seus 
reatores nucleares até 2022. 

(E) produzirá somente carros movidos à eletricidade a 
partir do ano que vem. 

17. No dia 22 de maio de 2011, um barco com dezenas de 
pessoas afundou, provavelmente por causa da 
superlotação, no Lago Paranoá, em 

 

(A) Campo Grande. 

(B) Belo Horizonte. 

(C) Brasília. 

(D) São Paulo. 

(E) Porto Alegre. 

 
18. Recentemente, foi aprovada na Câmara dos Deputados a 

reforma do Código Florestal. Sobre esse assunto, analise 
as afirmativas abaixo. 

 

I. Os ex-ministros do Meio Ambiente e ativistas 
ambientais aprovaram as mudanças, pois estas 
trarão mais progresso ao país. 

II. Os agricultores poderão utilizar totalmente as 
áreas de preservação permanente para 
agricultura e pecuária. 

III. O governo pretende mudar alguns trechos do 
Novo Código, como a parte que suspende a 
multa aos produtores rurais que exploraram 
áreas protegidas até julho de 2008. 

IV. As faixas de proteção nas margens dos rios 
diminuiram, não sendo necessária mais a 
recomposição nessas áreas. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e IV, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

(E) II e IV, apenas. 

 
19. O ex-presidente Manuel Zelaya retornou no final do mês 

passado a seu país após um ano e quatro meses de exílio 
na República Dominicana. Na chegada, Zelaya disse aos 
seus apoiadores que voltou "cheio de otimismo". Zelaya 
foi derrubado do poder quando era presidente  

 

(A) de El Salvador. 

(B) da Nicarágua. 

(C) da Guatemala. 

(D) de Honduras. 

(E) do México. 

 
20. Nos últimos dias, o Senado aprovou a realização de 

plebiscito no Estado do Pará para questionar se a 
população é a favor da 

 

(A) criação dos Estados de Tapajós e Carajás, dividindo 
Pará em três Estados. 

(B) divisão do Estado entre os Estados do Amazonas, 
Tocantins e Maranhão. 

(C) alteração do nome do Estado para Tapajós. 

(D) unificação do Pará com o Estado do Amapá, 
formando um só Estado chamado Carajás. 

(E) aquisição de parte do território do Amazonas, que 
será um novo Estado e passará a ser chamado de 
Tapajós. 

 
 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/05/palocci-tem-patrimonio-multiplicado-20-vezes-e-oposicao-quer-explicacao.html
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21. No último dia 31 de maio, ocorreu a 10ª Edição do Grande 
Prêmio do Cinema Brasileiro. Um filme em especial saiu 
do evento consagrado como vencedor das principais 
categorias, melhor filme, direção, ator, roteiro e fotografia. 
Trata-se do filme 

 

(A) Chico Xavier. 

(B) Tropa de Elite 2. 

(C) Eu e meu guarda-chuva. 

(D) Quincas Berro d’Água. 

(E) Nosso Lar. 

 
22. Analise as afirmativas abaixo em relação ao município de 

Mairinque e marque V para as verdadeiras e F para as 
falsas. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 
 

(   ) É abastecido pela Usina Hidrelétrica Sorocabana. 

(   ) Cresceu às margens da Estrada de Ferro 
Sorocabana. 

(   ) Tem como principal economia a exportação de café. 

(   ) É ligado à capital de São Paulo pelas rodovias 
Castelo Branco, Dutra e Raposo Tavares. 

 

(A) V, F, F, V 

(B) F, F, V, V 

(C) V, V, V, F 

(D) F, V, F, F 

(E) F, V, F, V 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

23. Com relação ao uso de calmantes Barbitúricos, leia as 
proposições abaixo. 

 

I. São capazes de deprimir várias áreas do nosso 
cérebro. 

II. Os usuários ficam mais sonolentos, sentindo-se 
menos tensos. 

III. As capacidades de raciocínio e de concentração não 
ficam afetadas. 

IV. Para quem usa frequentemente, são perigosos para 
a operação de máquinas, bem como para a direção 
de automóveis. 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II, III e IV. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II e III, apenas. 
 

24. O acesso aos almoxarifados de estoques de 
medicamentos é restrito.  Somente pessoal autorizado 
pelo farmacêutico responsável terá acesso ao 
medicamento 

 

(A) de uso controlado. 

(B) oficinal. 

(C) imunobiológico. 

(D) magistral. 

(E) termolábil. 

 
 
 
 

25. Sobre hipocalemia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Diminuição da concentração sérica de cálcio. 

(B) Diminuição transitória da pressão arterial. 

(C) Diminuição da concentração sérica de potássio. 

(D) Redução do aparecimento de calos em pés e mãos. 

(E) Diminuição da concentração de leucócitos. 

 
26. NÃO é um bactericida de amplo espectro, o(a) 

 

(A) Ceftriaxona.  

(B) Ampicilina. 

(C) Cefaclor. 

(D) Vancomicina. 

(E) Cloranfenicol. 

 
27. Com relação aos aminoglicosídeos, leia as proposições a 

seguir. 
 

I. O principal efeito colateral desta classe é a 
nefrotoxicidade. 

II. Apresentam grande atuação sobre 
Grampositivos. 

III. A função renal deve ser monitorizada a intervalos 
regulares. 

IV. Podem agravar a miastenia gravis e doença de 
Parkinson. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, III e IV, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I e IV, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III, apenas. 
 

28. De acordo com código de ética e às responsabilidades do 
farmacêutico, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Responder pelos atos que praticarem ou pelos que 
autorizarem no exercício da profissão. 

(B) Exercer a assistência farmacêutica e fornecer 
informações ao usuário dos serviços. 

(C) Respeitar o direito de decisão do usuário sobre sua 
própria saúde e bem-estar, excetuando-se o usuário 
que, mediante laudo médico ou determinação judicial, 
for considerado incapaz de discernir sobre opções de 
tratamento e/ou decidir sobre sua própria saúde e 
bem-estar. 

(D) Assumir, com responsabilidade social, sanitária, 
política e educativa, sua função na determinação de 
padrões desejáveis do ensino e do exercício da 
Farmácia. 

(E) Anunciar produtos farmacêuticos ou processos por 
meios capazes de induzir ao uso indiscriminado de 
medicamentos. 

 

 

29. NÃO se trata de um exemplo de aminas 

simpaticomiméticas, a 
 

(A) Fenilefrina.  

(B) Fenoxazolina. 

(C) Guaifenesina. 

(D) Nafazolina. 

(E) Efedrina. 
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30. Assinale a alternativa que apresenta uma interação 
medicamentosa que pode ser classificada como uma 
interação farmacocinética. 
 

(A) Ácido acetilsalisílico com varfarina. 

(B) Ibuprofeno com inibidores da enzima conversora de 
angiotensina. 

(C) Sildenafil com nitroglicerina. 

(D) Hidroclorotiazida com quinidina. 

(E) Sulfato ferroso com tetraciclina. 
 

31. A contar da data de sua emissão, a Notificação de Receita 
"A" é válida por 

 

(A) cinco dias. 

(B) quinze dias.  

(C) trinta dias. 

(D) sessenta dias. 

(E) noventa dias. 
 

32. NÃO é característica de uma boa área de estocagem,  
 

(A) o difícil acesso aos produtos. 

(B) prateleiras claras.  

(C) a distribuição racional dos produtos farmacêuticos. 

(D) extintores bem localizados. 

(E) prateleiras amplas e espaçadas. 
 

33. Sobre as substâncias constantes da Lista – A2, Lista das 
Substâncias Entorpecentes de Uso Permitido em 
Concentrações Especiais, do Anexo I, da Portaria nº. 344/ 
1998, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Codeína. 

(B) Morfina. 

(C) Dextropropoxifeno. 

(D) Nalorfina. 

(E) Tramadol. 
 

34. Para o tratamento agudo da cefaleia da enxaqueca, 
diversos medicamentos podem ser utilizados. O 
sumatriptano e outros triptanos desempenham seu efeito 
terapêutico por meio da ação agonista nos receptores 

 

(A) muscarínicos. 

(B) β-adrenérgicos. 

(C) α-adrenérgicos. 

(D) dopaminérgicos. 

(E) serotoninérgicos. 
 

35. Com relação à absorção, leia as assertivas abaixo. 
 

I. O pH do meio não interfere na absorção do fármaco, 
de forma que fármacos ácidos e alcalinos são 
igualmente absorvidos no estômago e intestino 
delgado. 

II. Quanto maior a superfície de absorção, maior o fluxo 
do fármaco. 

III. O gradiente de concentração do fármaco é 
inversamente proporcional à absorção, de modo que 
quanto menor o gradiente de concentração, maior 
será a taxa de absorção. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III. 

36. O preparo de produtos farmacêuticos como os 
medicamentos antineoplásicos, que apresentam potencial 
risco ao manipulador e ao meio ambiente, requer que sua 
manipulação seja realizada em cabines providas de fluxo 
de ar. Essas cabines são  

 

(A) classe I, tipo A1. 

(B) classe II, tipo A2. 

(C) classe II, tipo B1. 

(D) classe II, tipo B2. 

(E) classe I, tipo B3. 
 

37. A preparação de cremes consiste basicamente na 
obtenção de uma emulsão semissólida, contendo uma 
fase oleosa e uma aquosa na presença de um emulgente. 
A faixa de temperatura recomendada em que essas duas 
fases devem se encontrar, para correta preparação a 
quente dessa formulação farmacêutica, é de 

 

(A) 25°C – 30°C 

(B) 40ºC – 55°C 

(C) 50°C – 70°C 

(D) 80°C – 100°C 

(E) 90°C – 105°C 
 

38. Assinale a alternativa que apresenta os fármacos usados 
como antiparkinsonianos. 
 

(A) Anticolinergicos e Antidepressivos. 

(B) Anti-histamicos e Analgésicos. 

(C) Analgésicos e Antidepressivos. 

(D) Antiepinefrinicos. 

(E) Anticolinérgicos e Anti-histamínicos. 
 

39. Os benzodiazepínicos são fármacos prescritos quando se 
pretende a ação 
 

(A) colinergica. 

(B) hemostática. 

(C) ansiolítica. 

(D) cardiotônica. 

(E) excitante. 
 

40. Sobre a aquisição, a prescrição e a dispensação de 
medicamentos de referência, similares e genéricos, bem 
como sua definição, assinale a alternativa correta. 

 

(A) No âmbito do Sistema Único de Saúde, as 
prescrições pelo profissional responsável adotarão, 
obrigatoriamente, a Denominação Comum Brasileira 
(DCB), ou, na sua falta, a Denominação Comum 
Internacional (DCI). 

(B) Nas aquisições de medicamentos pelo Sistema 
Único de Saúde, os medicamentos de referência 
terão preferência sobre os medicamentos genéricos 
e similares. 

(C) Não é permitida ao profissional farmacêutico a 
substituição do medicamento prescrito pelo 
medicamento genérico correspondente. 

(D) Nos casos de prescrição com nome genérico, nunca 
é permitida a dispensação do medicamento de 
referência correspondente. 

(E) Medicamento similar é um produto inovador, 
registrado no órgão federal responsável pela 
vigilância sanitária e comercializado no País, cuja 
eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas 
cientificamente junto ao órgão federal competente, 
por ocasião do registro. 


