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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia com atenção a tira de “Hagar, o Horrível”, 
criada pelo cartunista Dik Browne, para 
responder às questões 1 e 2 a seguir. 

1) Considere o sentido da tira e a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A ameaça feita no primeiro quadrinho é 
estruturada linguisticamente com a utilização 
de uma Oração Coordenada Alternativa, assim 
como a resposta dada a essa ameaça. 

b) É possível deduzir o gênero da personagem 
que enuncia a fala no segundo quadrinho, 
principalmente, pela Oração Subordinada 
Adverbial Temporal utilizada por Hagar no 
terceiro quadrinho. 

c) O humor da tira é construído por meio do 
equívoco de Hagar que diz “homem da casa”, 
ao invés de dizer “homem do castelo”. 

d) A tira não compactua com a visão patriarcal de 
que as mulheres não podem se impor 
socialmente.

2) De acordo com a tira e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. A partícula “se” no primeiro quadrinho é um 
pronome reflexivo. 

II. A expressão “o horrível” no primeiro 
quadrinho tem função sintática de aposto. 

III. Os verbos, no terceiro quadrinho, estão 
conjugados, predominantemente, no 
presente do indicativo. 

IV. A expressão “rapazes”, no terceiro 
quadrinho, desempenha a função de sujeito 
do verbo “Ir”, conjugado na primeira pessoa 
do plural. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

Leia com atenção trecho do texto “O que é 
algoritmo?” de Ana Paula Pereira (TecMundo) 
para responder às questões 3, 4 e 5 a seguir. 

(adaptado) 

Nos dias atuais e com a evolução galopante da 
tecnologia, dificilmente encontramos pessoas que 
nunca tenham utilizado um computador. Os propósitos 
podem variar bastante, seja para edição de textos, 
jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil de 
imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta. 

Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, 
você algum dia deve ter parado para pensar como os 
programas funcionam. Você deve ter feito a si mesmo 
esta pergunta: como é que o computador faz todas as 
tarefas exatamente da forma que você pede? A 
resposta é mais simples do que parece: ele segue as 
instruções que você passa. 

Mas, para que ele consiga entender o que você 
fala, ele precisa de uma linguagem mais específica. 
Para fazer essa interpretação entre homem e máquina, 
foram desenvolvidas as linguagens de programação. 
Para que essa interação seja possível, eles são 
fundamentais: os algoritmos. 

Um algoritmo nada mais é do que uma receita 
que mostra passo a passo os procedimentos 
necessários para a resolução de uma tarefa, como a 
receita de um bolo. Ele não responde à pergunta “o que 
fazer?”, mas sim “como fazer”. Em termos mais 
técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e 
definida de instruções que devem ser seguidas para 
resolver um problema ou executar uma tarefa. 
Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma 
intuitiva e automática diariamente quando executa 
tarefas comuns. Como estas atividades são simples e 
dispensam ficar pensando nas instruções necessárias 
para fazê-las, o algoritmo presente nelas acaba 
passando despercebido. 

3) De acordo com o texto e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A oração destacada no trecho “Embora você 
não perceba, utiliza algoritmos de forma 
intuitiva e automática diariamente” é 
classificada sintaticamente como uma Oração 
Coordenada Adversativa. 

b) A oração destacada no trecho “ele consiga 
entender o que você fala” é classificada 
sintaticamente como Oração Subordinada 
Adjetiva Restritiva. 

c) O termo destacado no trecho “utiliza algoritmos 
de forma intuitiva” é classificado 
sintaticamente como Adjunto Adverbial de 
modo. 

d) O termo destacado no trecho “Os propósitos 
podem variar bastante” é classificado 
sintaticamente como Adjunto Adverbial de 
intensidade. 
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4) Considerando o texto, os elementos de coesão 
referencial e a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) No trecho “Nessa atividade tão comum ao 
nosso cotidiano”, o termo destacado “nessa” é 
a contração da preposição “em” e do pronome 
demonstrativo “essa”, que funciona como um 
recurso anafórico por fazer referência a algo já 
mencionado no texto. 

(  ) No trecho “Você deve ter feito a si mesmo esta 
pergunta”, o termo destacado “esta” funciona 
como elemento catafórico de coesão, já que se 
refere a uma expressão enunciada 
posteriormente a ele no texto. 

(  ) No trecho “que devem ser seguidas para 
resolver um problema ou executar uma tarefa.”, 
a palavra “que” é um pronome relativo que 
retoma anaforicamente a expressão 
“sequência lógica”. 

(  ) No trecho “Para realizar essa interação, eles 
são fundamentais: os algoritmos.”, o termo 
destacado “eles” é um pronome pessoal que 
possui no texto função anafórica, já que tem 
função de retomar um referente mencionado. 

(  ) No trecho “nas instruções necessárias para 
fazê-las” o termo destacado “las” é um 
pronome pessoal que possui função catafórica, 
já que se refere a um termo utilizado depois 
dele no texto. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, V, F, V. 
b) F, V, V, V, F. 
c) F, V, F, V, V. 
d) V, V, F, F, F.

5) De acordo com o texto e a Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
correta. 

a) Segundo o texto, graças ao desenvolvimento 
tecnológico, o uso do computador está 
amplamente difundido na sociedade e atende a 
atividades de diferentes graus de 
complexidade, o que torna plausível a vida sem 
esse recurso tecnológico. 

b) A expressão “nada mais”, no trecho “algoritmo 
nada mais é do que uma receita”, é uma forma 
pejorativa de caracterizar os algoritmos dada 
sua vasta utilização na sociedade 
contemporânea. 

c) Para explicar o conceito de “algoritmo”, a 
autora utiliza como estratégia didática uma 
linguagem figurada antes de fazer uma 
definição mais técnica. 

d) De acordo com o texto, algumas atividades 
cotidianas, por serem tão fáceis e 
automatizadas, dispensam o uso, mesmo 
inconsciente, dos algoritmos para serem 
realizadas. 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

6) Em relação à história e formação do território 
do estado do Acre, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) O Acre foi anexado ao Brasil em 1903, por meio 

do Tratado de Petrópolis. 
(  ) O território do Acre foi elevado à categoria de 

estado no ano de 1962. 
(  ) O Acre foi o último estado criado no território 

brasileiro, em 1988. 
(  ) No período colonial, o Acre pertencia à Bolívia 

e à Colômbia. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, V 
b) V, V, F, F 
c) F, V, V, F 
d) F, F, F, V

7) “De 1877 até 1911, houve um aumento 
considerável na produção da borracha que, 
devido às primitivas técnicas de extração 
empregada, estava associado ao aumento do 
emprego de mão-de-obra. A borracha chegou a 
representar 25% da exportação do Brasil”. 

(Portal São Francisco, 2019) 

Quanto ao produto do extrativismo vegetal que 
se relaciona ao texto, assinale a alternativa 
correta. 
a) Pau-brasil 
b) Carvão vegetal 
c) Látex 
d) Pinhão 

8) No que diz respeito à economia do estado do 
Acre, assinale a alternativa correta. 
a) O Produto Interno Bruto (PIB) do Acre está 

entre os dez maiores do Brasil 
b) O Índice De Desenvolvimento Humano (IDH) 

do Acre é o menor entre os estados brasileiros 
c) O setor de maior participação na economia do 

estado é o secundário (indústrias) 
d) O Acre é um dos maiores produtores de 

borracha do país 

9) No que se refere aos aspectos populacionais do 
estado do Acre, conforme o Censo Demográfico 
de 2010, assinale a alternativa incorreta. 
a) A população do estado ultrapassa os dois 

milhões de habitantes 
b) A população urbana do estado é superior à 

população rural 
c) A cidade mais populosa do estado é Rio Branco 
d) A cidade menos populosa do estado é Santa 

Rosa do Perus 

10) A respeito de um domínio morfoclimático 
localizado no estado do Acre, assinale a 
alternativa correta. 
a) Amazônico 
b) Cerrados 
c) Mata Atlântica 
d) Mares de morros
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) Acerca dos deveres do farmacêutico, 
apresentados no Código de Ética 
Farmacêutica, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
I. Garantir ao usuário o acesso à informação 

independente sobre as práticas terapêuticas 
oficialmente reconhecidas no país, de modo 
a possibilitar sua livre escolha. 

II. Contribuir para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde individual e coletiva, 
sobretudo quando, nessa área, ocupar 
cargo ou desemprenhar função pública. 

III. Recusar o recebimento de mercadorias ou 
produtos sem rastreabilidade de sua 
origem, sem nota fiscal ou em desacordo 
com a legislação vigente. 

a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

12) No Sistema Único de Saúde (SUS) a área de 
oncologia é estruturada para atender de forma 
integral e integrada os pacientes que 
necessitam de tratamento. O _____ é um 
medicamento adquirido por compra 
centralizada do Ministério da Saúde e 
distribuído às Secretarias de Estado da Saúde, 
para posterior envio aos Centros de 
Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia e às Unidades de Assistência de 
Alta Complexidade em Oncologia. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 

a) rituximabe 
b) denosumabe 
c) cetuximabe 
d) panitumumabe 

13) A respeito dos medicamentos que integram a 
lista “B”, conforme determinado na Portaria no 
344 de 1998 e suas atualizações, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) fenobarbital 
b) tiopental 
c) diazepam 
d) tramadol 

14) Na atualidade, o exame de _____ é empregado 
para a avaliação do impacto do controle 
glicêmico sobre as complicações crônicas do 
diabetes. Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 

a) glicemia de jejum 
b) hemoglobina glicada 
c) glicemia pós-prandial 
d) teste de tolerância oral à glicose 

15) Na análise das características físicas da urina, a 
cor avermelhada pode ser indicativo da 
eliminação de substâncias específicas. Sobre este 
assunto, assinale a alternativa correta que 
corresponde a uma destas possíveis substâncias. 
a) melanina 
b) bilirrubina 
c) porfirina 
d) ácido homogentísico 

16) A Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename) é um instrumento 
promotor do uso racional e orientador do 
financiamento de medicamentos na 
assistência farmacêutica no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A esse respeito, analise 
as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) Esta lista de medicamentos deve ser 

construída a partir de uma avaliação que 
considere as informações de eficácia, 
efetividade, segurança, custo e 
disponibilidade obtidas a partir das melhores 
evidências científicas disponíveis. 

(  ) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão 
colegiado responsável pela avaliação dos pedidos 
de incorporação, ampliação de uso, exclusão de 
tecnologias e elaboração da Rename. 

(  ) A Rename 2016 é a versão atualmente 
utilizada no Brasil. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F,V,V 
b) V,V,F 
c) V,F,F 
d) F,V,F 

17) As vacinas atenuadas contêm agentes 
infecciosos vivos, mas extremamente 
enfraquecidos. Em pessoas com o sistema 
imunológico competente, os eventos adversos 
são brandos e de curta duração. Sobre uma 
vacina atenuada, assinale a afirmativa correta. 
a) sarampo 
b) hepatite B 
c) hepatite A 
d) tríplice viral 

18) O xileno é um solvente comumente utilizado na 
indústria em preparações farmacêuticas. Dentre 
elas, destaca-se a produção de vitaminas. 
Analise as afirmativas abaixo relacionadas ao 
xileno e assinale a alternativa correta. 
I. As principais vias de absorção são o trato 

respiratório e a pele. 
II. A exposição prolongada aos vapores pode 

ocasionar inicialmente excitação e depois 
depressão do Sistema Nervoso Central. 

III. Pequena parte é excretada como xilenol. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas 
c) Apenas a afirmativa I está correta 
d) Apenas a afirmativa III está correta 
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19) Nos processos farmacêuticos industriais, a 
água _____ é empregada na limpeza de 
materiais e de alguns equipamentos e na fase 
final da síntese de ingredientes ativos e de 
excipientes. Já a água _____ é utilizada como 
excipiente na produção de formas 
farmacêuticas não parenterais e em 
formulações magistrais, desde que não haja 
nenhuma recomendação de pureza superior no 
seu uso ou que não necessite ser apirogênica. 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) potável / purificada 
b) purificada / ultrapurificada 
c) reagente / purificada 
d) potável / reagente 

20) Quanto às forças que atuam nas interações 
antígeno-anticorpo, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) ligações de hidrogênio 
b) eletrostáticas 
c) ligações iônicas 
d) forças do tipo Van der Waals 

21) Sobre a dosagem de ferro sérico, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso. 
(  ) A dosagem de ferro é útil na investigação de 

anemias hipocrômicas e microcíticas, sendo 
que, para o diagnóstico diferencial, é 
necessário a determinação da capacidade total 
de ligação do ferro, da saturação da 
transferrina e, muitas vezes, a dosagem da 
ferritina. 

(  ) O aumento da concentração sérica do ferro 
pode ser observado na hemocromatose e no 
envenenamento agudo por ferro em crianças 
após a ingestão de medicamento a base de 
ferro. 

(  ) A concentração de ferro no soro se mostra 
diminuída nos estados de deficiência de ferro 
que pode ser decorrente do aporte insuficiente 
de ferro na alimentação, do aumento da 
demanda deste elemento, da perda crônica de 
sangue ou da combinação desses fatores. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V 
b) V, F, V 
c) V, F, F 
d) V, V, V

22) Trata-se de uma enzima capaz de detectar 
colestase. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta. 

a) alanina aminotransferase 
b) fosfatase alcalina 
c) sorbitol desidrogenase 
d) aspartato aminotranferase 

23) Quanto às propriedades que se devem 
considerar na seleção de um antisséptico, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) efeito rebote 
b) espectro de ação 
c) tempo de ação 
d) toxicidade 

24) Em relação aos agentes etiológicos das 
doenças, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 

I. A febre maculosa é causada pela bactéria 
Rickettsiarickettsii. 

II. Gonorreia é uma infecção sexualmente 
transmissível causada pelo Treponema 
pallidum. 

III. A hanseníase é causada pelo 
Mycobacterium leprae. 

IV. Clostridium tetani é o agente etiológico do tétano. 

a) Apenas a afirmativa IV está correta 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

25) A determinação das proteínas totais é útil para 
avaliar o estado nutricional e as alterações 
proteicas nas doenças. Acerca da técnica 
bioquímica, comumente empregada neste 
exame, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
( ) O princípio do teste é que os íons de cobre em 

meio básico reagem com as ligações 
peptídicas das proteínas séricas formando a 
cor púrpura, que tem absorbância máxima em 
545 nm (quinhentos e quarenta e cinco 
nanômetros), proporcional à concentração das 
proteínas na amostra. 

(  ) A amostra recomendada para utilização 
consiste no soro, líquidos (pleural, sinovial, 
ascético e líquor), bem como, a urina. 

(  ) A determinação da concentração de proteínas no 
líquido pleural é baixa, exceto quando combinada 
com outros parâmetros que permitam fazer a 
diferença entre exsudato e transudato. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, F, F 
c) V, V, F 
d) V, F, V

26) Acerca dos fatores de risco para os eventos 
adversos a medicamentos. Assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Polifarmácia 
b) Insuficiência renal e hepática 
c) Uso prévio de biossimilares 
d) Uso de álcool 
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27) O tempo que leva para que a concentração 
plasmática de um determinado fármaco no 
organismo se reduza em 50% (cinquenta por 
cento) é chamado de _____. Assinale a 
alternativa que preencha corretamente a lacuna. 
a) biodisponibilidade 
b) meiavida 
c) biotransformação 
d) farmacocinética 

28) Sobre a Política Nacional de Medicamentos 
(PNM) e suas diretrizes, assinale a alternativa 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos 
b) Regulamentação sanitária de medicamentos 
c) Desenvolvimento científico e tecnológico 
d) Elaboração do Formulário Terapêutico Nacional 

29) Muitos fármacos terapêuticos podem causar 
lesão ao fígado, provocando manifestações 
clínicas ou apenas alterações laboratoriais. A 
esse respeito analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
( ) A nefrotoxicidade é um eventual processo de 

toxicidade no fígado. 
(  ) Lesões ao fígado podem se manifestar 

clinicamente como hepatite. 
(  ) O aumento da atividade da aspartato 

transaminase plasmática é considerada uma 
manifestação de lesão ao fígado. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F 
b) F, F, V 
c) F, V, F 
d) F, V, V

30) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) é um órgão de assessoria à autoridade 
máxima da instituição, constituída para execução 
das ações de controle de infecção hospitalar. 
Sobre este assunto analise as afirmativas abaixo 
e assinale a alternativa correta. 
I. A CCIH deverá ser composta por 

profissionais da área de saúde, de nível 
superior, formalmente designados. 

II. A capacitação do quadro de funcionários e 
profissionais da instituição, no que diz respeito 
à prevenção e controle das infecções 
hospitalares não é competência da CCIH. 

III. A elaboração e definição de uma política de 
utilização de antimicrobianos devem ser 
estabelecidas pela Comissão de CCIH em 
cooperação com a Comissão de Farmácia e 
Terapêutica. 

IV. Elaborar, implementar, manter e avaliar ações 
relativas ao uso racional de germicidas é uma 
das competências da CCIH. 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 

31) Farmacovigilância é definida como “a ciência e 
atividades relativas à identificação, avaliação, 
compreensão e prevenção de efeitos adversos 
ou quaisquer problemas relacionados ao uso 
de medicamentos”. Além das reações 
adversas a medicamentos, existem outras 
questões relevantes para a farmacovigilância. 
A esse respeito assinale a alternativa correta. 
a) entrega de medicamento pelo fornecedor 

diferente da quantidade que consta em nota fiscal 
b) o uso de um medicamento com finalidade 

diferente do indicado na bula (offlabel) 
c) produto comercializado por empresa diferente 

da que detém o seu registro não diz respeito à 
farmacovigilância 

d) o cidadão que não é profissional da área de 
saúde não pode realizar notificações de 
reações adversas 

32) A aquisição de materiais, produção, controle 
de qualidade, liberação, estocagem, expedição 
de produtos terminados e os controles 
relacionados são operações envolvidas na 
fabricação de um medicamento. Acerca das 
atribuições do responsável pelo controle de 
qualidade, assinale a alternativa correta. 
a) assegurar que seja realizado treinamento inicial 

e contínuo adequados às necessidades do 
pessoal da área de produção 

b) aprovar ou rejeitar as matérias-primas, os 
materiais de embalagem e os produtos 
intermediários, a granel e terminados em 
relação à sua especificação 

c) aprovar em caráter final todos os documentos 
relacionados às boas práticas de fabricação 

d) coordenar as ações de recolhimento 

33) Os ensaios físico-químico sem insumos 
farmacêuticos, medicamentos e cosméticos 
são um dos critérios que garantem a eficácia, 
segurança e qualidade dos produtos. 
Considere estes ensaios e assinale a 
alternativa correta. 
a) viscosidade, densidade e testes de endotoxinas 
b) potencial hidrogeniônico, identificação de 

compostos por cromatografia e dissolução 
c) teste de esterilidade e pirogênios, potencial 

hidrogeniônico e teor do princípio ativo 
d) teor do princípio ativo, identificação de 

compostos por cromatografia e testes de 
endotoxinas 

34) Conjunto de procedimentos de vigilância que 
abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo 
de obter e disponibilizar informações sobre 
eventos adversos ocorridos nas diferentes 
etapas a fim de prevenir o aparecimento ou 
recorrência, melhorar a qualidade dos 
processos e produtos e aumentar a segurança 
do doador e do receptor. Sobre este assunto 
assinale a alternativa correta. 
a) farmacovigilância 
b) sistema de notificação de eventos adversos 
c) hemovigilância 
d) vigilância epidemiológica 
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35) A hemólise in vitro consiste na destruição das 
hemácias por rompimento da membrana 
plasmática, que resulta na liberação de 
diversos componentes intracelulares, como 
por exemplo, a hemoglobina, que podem 
influenciar no resultado de exames 
laboratoriais. Acerca das causas de ocorrência 
de hemólise na fase pré-analítica de exames 
laboratoriais, assinale a alternativa incorreta. 

a) transporte inadequado com agitação, e/ou 
extremos de temperaturas 

b) agulha fora dos padrões que seriam indicados 
para aquela veia 

c) garroteamento prolongado 

d) ipemia 

36) Os benzodiazepínicos são um dos grupos mais 
importantes no tratamento de estados de 
ansiedade e insônia. Sobre estes, assinale a 
alternativa correta. 

a) midazolam, clordiazepóxido e zolpidem 

b) clonazepam, diazepam e zolpidem 

c) tiopental, lorazepam e midazolam 

d) clordiazepóxido, midazolam e diazepam 

37) Os fármacos _____ agem sobre receptores 
dando origem a alterações no funcionamento 
celular, que podem produzir efeitos de vários 
tipos. Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 

a) agonistas 

b) bioequivalentes 

c) antagonistas 

d) eficazes 

38) A respeito da classificação dos saneantes, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) os produtos saneantes são classificados 
quanto à venda e emprego em produtos de 
venda livre e produtos de uso profissional ou de 
venda restrita a empresa especializada. 

( ) os saneantes que contêm ácido sulfúrico em 
sua formulação são classificados como risco 2. 

(  ) os saneantes que contêm ácido fluorídrico em 
sua formulação são classificados como risco 1. 

(  ) a desodorização é uma das ufinalidades dos 
saneantes. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, F, V, F 
b) F, V, F, F 
c) V, V, F, V 
d) F, F, F, V

39) Medicamento similar a um produto de 
referência ou inovador, que se pretende ser 
com este intercambiável, geralmente 
produzido após a expiração ou renúncia da 
proteção patentária ou de outros direitos de 
exclusividade, comprovada a sua eficácia, 
segurança e qualidade, e designado pela 
Denominação Comum Brasileira ou, na sua 
ausência, pela Denominação Comum 
Internacional. Sobre este assunto, assinale a 
alternativa correta. 

a) medicamento semelhante 
b) medicamento genérico 
c) medicamento referência 
d) bioequivalência 

40) O ciclo da assistência farmacêutica que visa 
garantir a qualidade e a guarda segura dos 
medicamentos nas organizações da área da 
saúde. Acerca dos objetivos principais deste 
processo, assinale a alternativa incorreta. 

a) Distribuir os medicamentos de forma adequada 
e racional a todas as áreas da instituição em 
que são utilizados 

b) Armazenar os produtos de forma lógica, 
permitindo a localização pronta, ágil e sem 
possibilidade de erros na separação 

c) Receber os medicamentos de acordo com as 
especificações determinadas nos processos de 
seleção e aquisição 

d) Manter os produtos seguros contra perdas e 
roubos 




