
concurso público

021. Prova objetiva

técnico de farmácia – ss
(opção: 028)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

14.07.2019	|	tarde

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia a tira para responder às questões de números 01 a 04.

(André Dahmer. www1.folha.uol.com.br, 28.03.2019)

01. A partir do que se afirma na tira, é possível concluir que quem está tripulando a nave

(A) busca entender a natureza humana a partir de fatores comuns a todas as culturas conhecidas no presente e no passado.

(B) tem conhecimento de um fato religioso e busca confirmá-lo para então expressar uma conclusão que lhe parece lógica.

(C) faz apologia de costumes e tradições que são próprias de um povo, tentando convencer seu interlocutor a se converter.

(D) possui certezas quanto aos habitantes do planeta que está visitando e essas acabam por deixar seu interlocutor em 
dúvida quanto a suas próprias certezas.

(E) faz um questionamento que, em realidade, tem o objetivo de incutir dúvida e despertar a reflexão no seu interlocutor.

04. Assinale a alternativa em que o verbo dever foi empre-
gado com valor correspondente ao que se verifica no  
segundo quadro.

(A) Em outros planetas, devem existir outras formas de 
vida pensante, assim como na Terra.

(B) Agências espaciais devem explicações à população 
sobre possíveis aparições alienígenas.

(C) Para uma boa convivência em sociedade, as pessoas 
deveriam amar mais umas às outras.

(D) Há certas perguntas para as quais aparentemente 
ficamos devendo uma resposta.

(E) Devemos sempre nos lembrar de que a cordialidade 
é fundamental nas relações.

02. A pergunta da personagem, no último quadro, revela que

(A) ela mentiu, no primeiro quadro, ao responder afirma-
tivamente à pergunta.

(B) a conclusão a que chegou o tripulante, no segundo 
quadro, não merece resposta.

(C) o tripulante da nave está equivocado quanto à con-
clusão a que chegou.

(D) os leitores devem tirar suas próprias conclusões 
quanto à origem da nave.

(E) a civilização segue os preceitos do profeta mencio-
nado no primeiro quadro.

03. A pontuação encontra-se em conformidade com a norma-
-padrão da língua portuguesa em:

(A) No primeiro quadro quem está na nave, faz uma per-
gunta à personagem, buscando confirmar uma hipó-
tese.

(B) A personagem responde à pergunta, afirmativamen-
te, sem fazer qualquer ressalva à pergunta.

(C) O tripulante da nave no segundo quadro, exclama 
algo referente à civilização que não é a sua.

(D) No último quadro, a personagem pergunta, se ela 
conta para o tripulante ou o leitor conta?

(E) Ao longo da tira, vemos uma personagem que dialo-
ga, com o tripulante de um disco voador.
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07. Em destaque, encontra-se vocábulo empregado em  
sentido figurado em:

(A) … selecionou torcedores para um programa de  
concessão de entradas gratuitas em jogos do clube. 
(1o parágrafo)

(B) Em apenas um mês, as 600 vagas da modalidade 
foram esgotadas. (2o parágrafo)

(C) Nela, os torcedores pagam mensalidade de 30 reais 
e têm acesso garantido a todos os jogos. (2o pará-
grafo)

(D) … ainda se encaixa no orçamento de boa parcela 
de seus torcedores. (3o parágrafo)

(E) “Quando jogamos contra times de outros estados, 
nosso trunfo é o apoio maciço do torcedor”… (4o pa-
rágrafo)

08. Assinale a alternativa em que se aponta corretamente, 
nos parênteses, a noção que o vocábulo destacado  
expressa no contexto em que se encontra.

(A) … selecionou torcedores para um programa de con-
cessão de entradas gratuitas… (propósito).

(B) Em dezembro de 2018, a agremiação azulina refor-
mulou seu plano de sócio-torcedor… (local).

(C) … destinada a beneficiários de programas sociais 
como o Bolsa-Família (modo).

(D) “Fizemos questão de não colocar nenhuma distinção 
na carteirinha de sócio”… (procedência).

(E) “Quando jogamos contra times de outros estados, 
nosso trunfo é o apoio maciço…” … (comparação).

09. Assinale a alternativa que apresenta concordância nomi-
nal e verbal correta.

(A) Foi colocada à disposição dos torcedores 600 vagas 
da categoria Ouro Social.

(B) A redução dos preços tiveram impacto significativo 
na presença dos torcedores em campo.

(C) Segundo Bentes, são fundamentais a valorização e 
a presença do torcedor de seu clube.

(D) O Paysandu e a Unama anunciaram conjuntamente 
o projeto, que beneficiaram torcedores.

(E) Os 50 reais cobrados pelo Corinthians o coloca na 
terceira posição de bilheteria mais cara.

Leia o texto para responder às questões de números 05 a 10.

O time de futebol paraense Paysandu anunciou a criação 
do projeto Alegria do Povo, o qual, em parceria com o curso 
de serviço social da Universidade da Amazônia (Unama), 
selecionou torcedores para um programa de concessão de 
entradas gratuitas em jogos do clube.

Do outro lado, o também paraense Remo não ficou atrás. 
Em dezembro de 2018, a agremiação azulina reformulou seu 
plano de sócio-torcedor e incluiu a categoria Ouro Social, 
destinada a beneficiários de programas sociais como o Bolsa-
-Família. Em apenas um mês, as 600 vagas da modalidade 
foram esgotadas. Nela, os torcedores pagam mensalidade de 
30 reais e têm acesso garantido a todos os jogos. “Fizemos 
questão de não colocar nenhuma distinção na carteirinha de 
sócio”, conta o presidente Fábio Bentes. “Para cumprir nosso 
papel social é fundamental mostrar que todo torcedor tem 
importância.”

Na contramão dos clubes do eixo Sul-Sudeste, o preço 
do ingresso praticado pela dupla “Repa”, como é conhecido 
o clássico paraense, ainda se encaixa no orçamento de boa 
parcela de seus torcedores. Enquanto o Corinthians, terceira 
bilheteria mais cara do país, cobra em média 50 reais na  
Arena, Remo e Paysandu se mantêm estáveis na casa dos 
20 reais.

“Quando jogamos contra times de outros estados, nosso 
trunfo é o apoio maciço do torcedor”, afirma Bentes. “Vamos 
provar que aproximá-lo do clube, não importa de onde venha, 
vale a pena.”

(Breiller Pires. A receita dos times do Pará para se reconectar ao povo e 
encher os estádios. https://brasil.elpais.com, 05.05.2019. Adaptado)

05. Segundo informações do texto,

(A) dois clubes de futebol paraenses iniciaram uma cam-
panha para tornar os ingressos gratuitos para todas 
as partidas de futebol no estado.

(B) os times de futebol do Pará se espelharam na redu-
ção de preços verificada em outras partes do país.

(C) os times Paysandu e Remo, do Pará, estão em decla-
rada competição de preços dos ingressos com times 
de outros estados.

(D) a redução de preços dos ingressos praticada por 
dois clubes paraenses visa a tornar os times mais 
competitivos com a presença do torcedor nos jogos.

(E) as iniciativas de redução do valor do ingresso estão 
relacionadas a políticas de inclusão social, como o 
programa governamental Bolsa-Família.

06. Os vocábulos distinção e fundamental, em destaque 
no 2o parágrafo, apresentam, respectivamente, como 
sinô nimo e antônimo no contexto em que se encontram:

(A) diferença e supérfluo.

(B) semelhança e imprescindível.

(C) separação e necessário.

(D) honraria e básico.

(E) recomendação e secundário.



5 PVAL1901/021-TécnicoFarmácia-Tarde

12. A gentrificação, segundo a definição que se encontra no 
texto, pode ser definida como um processo

(A) inclusivo.

(B) segregante.

(C) homogeneizador.

(D) democratizante.

(E) criminoso.

13. No trecho – Ainda que as mulheres tenham tido papel de 
agente nesse processo, o estudo ressalta que elas são 
às principais vítimas da gentrificação… (4o parágrafo) – a 
expressão destacada confere ao trecho ideia de

(A) oposição.

(B) adição.

(C) condição.

(D) conclusão.

(E) concessão.

14. Está em conformidade com a norma-padrão de regência 
verbal e nominal a frase:

(A) Muitos estudos chegam em conclusões bastante  
interessantes sobre a sociedade.

(B) O estudo faz referência de um termo cunhado por 
uma socióloga britânica.

(C) Feministas britânicas se correspondiam umas às 
outras por cartas no final do século XIX.

(D) Muitos moradores são alheios nas políticas públicas 
habitacionais da cidade onde moram.

(E) O Pelourinho consta da lista de localidades que  
sofreram algum tipo de gentrificação.

15. Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase,  
assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas da frase a seguir, em conformidade 
com a norma-padrão.

Um novo termo é cunhado devido     necessidade 
de se dar um nome     um conceito que antes não 
existia e que passará, assim,     ser usado.

(A) a … à … a

(B) à … a … à

(C) a … a … a

(D) à … a … a

(E) a … à … à

10. A colocação pronominal está de acordo com a norma-
-padrão em:

(A) Não importa de onde o torcedor vem, é preciso que 
aproximemo-lo do seu clube do coração.

(B) O torcedor, ao não aproximar-se do clube, é alijado 
do seu pleno direito de torcida.

(C) Os preços impeditivos assustam os torcedores e  
geralmente mantêm-nos longe dos estádios.

(D) Iniciativas de redução de preço das entradas são 
bem-vistas, e mais clubes estão copiando-as.

(E) A entrada com preço reduzido parece ser uma ten-
dência e quem usa-as mais é o torcedor mais carente.

Leia o texto para responder às questões de números 11 a 15.

Um estudo publicado em junho de 2018 analisa as transfor-
mações ocorridas em Hong Kong ao longo de duas décadas, 
dos anos 1980 aos 2000, com foco em como a mudança de 
status das mulheres na sociedade e de atitude delas em rela-
ção ao casamento impactou o mercado imobiliário da cidade.

Descobriu-se que as mulheres solteiras tiveram um papel 
“surpreendente e pouco estudado” na gentrificação de Hong 
Kong.

O termo vem do inglês “gentrification”, cunhado nos anos 
1960 pela socióloga Ruth Glass para descrever mudanças no 
perfil de bairros da Zona Norte de Londres e se refere a um 
processo no qual investimentos que promovem a renovação 
de um bairro ou região atraem frequentadores e moradores 
de classes mais altas e provocam a saída de seus habitantes 
originais, de uma faixa de renda mais baixa.

Ainda que as mulheres tenham tido papel de agente  
nesse processo, o estudo ressalta que elas são as principais 
vítimas da gentrificação, “em decorrência da feminização da 
pobreza, fenômeno global e onipresente”.

O conceito de feminização da pobreza corresponde ao 
aumento absoluto ou relativo da pobreza entre mulheres ou 
entre famílias chefiadas por mulheres.

(Juliana Domingos de Lima. O papel de mulheres solteiras na gentrificação 
de Hong Kong. www.nexojornal.com.br, 08.04.2019. Adaptado)

11. De acordo com o texto,

(A) as mulheres são responsáveis por mudanças impor-
tantes em Hong Kong ao garantirem maior igualdade 
de gênero entre os habitantes de certos bairros da 
cidade.

(B) um estudo comparou a população feminina em Hong 
Kong em dois períodos distintos de vinte anos cada: 
de 1980 a 2000 e de 2001 a 2018.

(C) houve em Hong Kong um processo de alteração  
socioeconômica importante protagonizado por mulhe-
res e que afetou o setor imobiliário.

(D) considerou-se que em um dado estudo como o enri-
quecimento ou o empobrecimento das mulheres foi 
determinado pelo fato de serem mães solteiras.

(E) alguns bairros da Zona Norte de Londres serviram 
de referência para se determinar a densidade popu-
lacional incomum de mulheres em bairros de Hong 
Kong.
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r a s c u n H oMateMática

16. Em um escritório, há uma caixa com 120 envelopes.  

Desse total,  foi utilizado para enviar memorandos, e  

dos envelopes restantes foram utilizados para correspon-
dências diversas, ficando os demais envelopes na caixa.

Em relação ao número total de envelopes que havia na 
caixa, aqueles que permaneceram nela, representam:

(A) 60%

(B) 55%

(C) 50%

(D) 45%

(E) 40%

17. Kátia comprou três lápis, cada um deles por R$ 2,20, 
e uma lapiseira. Ao pagar a conta com uma nota de 
R$ 20,00, recebeu de troco R$ 4,40. O valor da lapiseira 
supera o valor de um lápis em

(A) R$ 7,20.

(B) R$ 7,00.

(C) R$ 6,80.

(D) R$ 6,60.

(E) R$ 6,40.

18. Para imprimir folhetos, uma gráfica trabalha com 5 má-
quinas, todas elas imprimindo o mesmo número de folhe-
tos por hora. Sabendo que essas 5 máquinas imprimem 
um lote de folhetos em 1 hora e 21 minutos, então, 3 des-
sas máquinas imprimiriam o mesmo lote de folhetos em

(A) 1 hora e 55 minutos.

(B) 2 horas e 15 minutos.

(C) 2 horas e 25 minutos.

(D) 2 horas e 40 minutos.

(E) 2 horas e 55 minutos.
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r a s c u n H o19. Uma pessoa comprou determinado número de pastas 

para guardar documentos. Utilizou  delas para docu-

mentos antigos,  para documentos recentes e ainda 

restaram 2 pastas. O número de pastas utilizadas para 
guardar documentos antigos foi

(A) 10.

(B) 15.

(C) 18.

(D) 24.

(E) 30.

20. Luís e Rui organizaram, juntos, 135 processos. Sabendo 
que o número de processos organizados por Luís foi 

igual a  do número de processos organizados por Rui, 

então, o número de processos organizados por Luís foi

(A) 75.

(B) 70.

(C) 65.

(D) 60.

(E) 55.

21. A tabela mostra algumas informações sobre o número de 
unidades de determinado produto compradas nos 5 pri-
meiros meses do ano.

Mês No de Unidades
Janeiro 8

Fevereiro 9
Março x + 4
Abril 12
Maio x

Sabendo que, na média, foram compradas 11 unidades 
por mês, e que o valor da cada unidade foi R$ 120,00, 
então, o valor gasto no mês de março, com a compra 
dessas unidades, foi

(A) R$ 1.800,00.

(B) R$ 1.680,00.

(C) R$ 1.440,00.

(D) R$ 1.200,00.

(E) R$ 1.080,00.
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25. A figura mostra as medidas internas, em centímetros, de 
uma caixa na forma de um prisma reto de base retangu-
lar, com 15 cm de altura.

(Figura fora de escala)

Sabendo que o volume dessa caixa é 21 000 cm3, então, 
a área da face lateral, destacada na figura, é

(A) 450 cm2.

(B) 475 cm2.

(C) 500 cm2.

(D) 525 cm2.

(E) 550 cm2.

r a s c u n H o

22. Um parque aquático cobra R$ 120,00 pelo ingresso indi-
vidual, que dá direito a participar de algumas atividades. 
Para atividades especiais, é cobrada uma taxa fixa de 
R$ 15,00 por pessoa. Um grupo de 3 amigos foi a esse 
parque e gastou, com ingressos e atividades especiais, 
o total de R$ 465,00. O número de atividades especiais 
pagas por esse grupo foi

(A) 8.

(B) 7.

(C) 6.

(D) 5.

(E) 4.

23. Um terreno retangular ABCD foi dividido em 3 lotes, con-
forme mostra a figura.

(Figura fora de escala)

A área do lote ΙΙΙ é

(A) 400 m2.

(B) 370 m2.

(C) 350 m2.

(D) 320 m2.

(E) 280 m2.

24. Em uma casa, há 2 quartos. O quarto A é quadrado e o 
quarto B, retangular, conforme mostram as figuras, cujas 
medidas indicadas estão em metros.

(Figuras fora de escala)

Sabendo que o perímetro do quarto A tem 2 m a menos 
do que o perímetro do quarto B, então, o perímetro do 
quarto B é

(A) 14 m.

(B) 13 m.

(C) 12 m.

(D) 11 m.

(E) 10 m.
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28. Um usuário preparou a planilha a seguir por meio do 
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será 
exibido na célula C4, após esta ser preenchida com a 
seguinte fórmula: 

=MÉDIA(A1:C3)

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

(E) 8

29. Todo usuário deve saber fazer buscas na internet e 
localizar textos desejados. Um dos navegadores mais 
usados é o Google Chrome. O atalho por teclado usado 
para localizar textos numa página sendo lida no Google 
Chrome é:

(A) Ctrl + A

(B) Ctrl + C

(C) Ctrl + F

(D) Ctrl + H

(E) Ctrl + T

noções de inforMática

26. A imagem a seguir mostra uma parte da Barra de Tarefas 
do MS-Windows 7, em sua configuração padrão.

O retângulo destacado no canto direito da imagem, refe-
rente ao canto inferior direito da Barra de Tarefas, pode 
ser usado para

(A) nada, pois não pode ser clicado.

(B) ativar o Menu Iniciar.

(C) exibir o Menu de Contexto.

(D) desligar o computador com um clique.

(E) mostrar a Área de Trabalho.

27. Observe os ícones a seguir, retirados do MS-Word 2010, 
em sua configuração padrão.

3

2

1

Os ícones da imagem são opções de formatação do 
grupo

(A) Ilustrações.

(B) Cabeçalho.

(C) Estilo.

(D) Parágrafo.

(E) Fonte.



10PVAL1901/021-TécnicoFarmácia-Tarde

30. Um usuário, a partir da conta remetente@valinhos.gov.br, prepara um e-mail para comunicar um novo memorando aos 
seus colegas de trabalho, conforme a imagem exibida a seguir.

É correto afirmar:

(A) colega3@valinhos.gov.br não sabe que o e-mail foi enviado para colega@valinhos.gov.br

(B) colega@valinhos.gov.br sabe que o e-mail foi enviado para colega3@valinhos.gov.br

(C) colega3@valinhos.gov.br sabe que o e-mail foi enviado para colega2@valinhos.gov.br

(D) colega@valinhos.gov.br não sabe que o e-mail foi enviado para colega2@valinhos.gov.br

(E) colega2@valinhos.gov.br sabe que o e-mail foi enviado para colega3@valinhos.gov.br
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conHecimentos esPecÍficos

31. A fórmula a seguir é a de solução de água oxigenada.

Componentes Quantidade

solução concentrada de peróxido de hidrogênio qs 3 g de H2O2

acetanilida em qs de álcool etílico 0,5 g 

água purificada qsp 100 mL 

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO
Em recipiente adequado, dissolver o peróxido de hidrogênio em quantidade 
suficiente de água e adicionar a acetanilida. Completar o volume com água 
purificada e homogeneizar.

É correto afirmar que a solução de água oxigenada apresentada apresenta

(A) 20 volumes.

(B) 10 volumes.

(C) 6 volumes.

(D) 5 volumes.

(E) 3 volumes.

32. A solução oftálmica de cloreto de sódio 5% deve ser es-
terilizada por filtração, antes de ser usada. Para tanto, 
deve-se utilizar um filtro com membrana esterilizante de 
porosidade, em micrômetros, de

(A) 100.

(B) 35.

(C) 22.

(D) 0,55.

(E) 0,22.

33. O metotrexato é uma droga que tem ação

(A) vasodilatadora.

(B) anticoagulante.

(C) hipoglicemiante.

(D) ansiolítica.

(E) imunossupressora.

34. Entre os principais efeitos das anfetaminas, podem ser 
verificados

(A) aumento da atividade motora, euforia e anorexia.

(B) catalepsia, sedação e ação antidepressiva.

(C) euforia, hipotensão arterial e rigidez muscular.

(D) anorexia, sedação e hipertensão arterial.

(E) sedação, indução do sono e hipotensão arterial.

35. São fármacos usados no combate à Ascaris lumbricoides:

(A) mebendazol, tiabendazol.

(B) cambendazol, levamisol.

(C) levamisol, mebendazol.

(D) piperazina, carbamazepina.

(E) tiabendazol, carbamazepina.

36. Entre os principais efeitos adversos que podem ser 
observados com o uso de corticosteroides, pode-se 
citar

(A) reações de hipersensibilidade, síndrome de Cushing, 
hipoglicemia.

(B) síndrome de Addison, alopecia, hiperglicemia.

(C) reações de hipersensibilidade, produção de auto-
-anticorpos, alopecia.

(D) supressão da resposta a infecções, osteoporose, 
hiperglicemia.

(E) produção de auto-anticorpos, osteoporose, exacer-
bação de artrose.

37. A forma farmacêutica sólida contendo uma dose única 
de um ou mais princípios ativos, com ou sem excipien-
tes, obtida pela compressão de volumes uniformes de 
partículas, que pode ser de uma ampla variedade de ta-
manhos, formatos, apresentar marcações na superfície e 
ser revestido ou não é

(A) uma drágea.

(B) uma cápsula dura.

(C) uma cápsula mole.

(D) um comprimido.

(E) um comprimido de ação prolongada.
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42. O prazo de validade dos produtos submetidos à prepara-
ção de dose unitária ou a unitarização de doses varia em 
função do tipo de operação realizada, a saber:

(A) no caso de fracionamento em serviços de saúde sem 
o rompimento da embalagem primária o prazo de va-
lidade será de 15 dias.

(B) no caso de fracionamento em unidades hospitalares, 
sem o rompimento da embalagem primária o prazo 
de validade será de 30 dias

(C) no caso de fracionamento em serviços de saúde em 
que há o rompimento da embalagem primária, o pra-
zo de validade será, quando não houver recomenda-
ção específica do fabricante, de no máximo 50% do 
tempo remanescente constante na embalagem origi-
nal, desde que preservadas a segurança, qualidade 
e eficácia do medicamento.

(D) no caso de preparação de doses unitárias ou a uni-
tarização de doses por transformação o período de 
uso deve ser 25% do tempo remanescente constan-
te na embalagem.

(E) no caso de preparação de doses unitárias ou a uni-
tarização de doses por adequação ou subdivisão da 
forma farmacêutica, quando não houver recomenda-
ção específica do fabricante, o período de uso deve 
ser o mesmo das preparações extemporâneas. 

43. De acordo com a RDC no 44 de 2009 da ANVISA e suas 
atualizações,

(A) os produtos a serem dispensados não podem ser 
armazenados em gavetas, e somente em prateleiras 
ou suporte equivalente, afastados do piso, parede e 
teto, a fim de permitir sua fácil limpeza e inspeção.

(B) os produtos violados, vencidos, sob suspeita de falsi-
ficação, corrupção, adulteração ou alteração podem 
ser mantidos na área de dispensação, desde que ar-
mazenados em armários com chave e identificados 
quanto a sua condição e destino, de modo a evitar 
sua entrega ao consumo.

(C) os medicamentos isentos de prescrição, de acordo 
com relação da ANVISA, poderão permanecer ao 
alcance dos usuários para obtenção por meio de 
autosserviço no estabelecimento.

(D) os medicamentos que necessitam de prescrição 
podem ser dispostos na área de autosserviço, mas 
de forma separada dos demais produtos isentos de 
prescrição.

(E) é permitida a captação de receitas contendo prescri-
ções magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias 
e postos de medicamentos, desde que em filiais da 
mesma empresa.

38. Na falta de dispositivos para as medidas apropriadas (do-
sadores, colheres-medida etc.) para a dispensação de 
medicamentos podem ser utilizadas porções aproxima-
das. Em geral, se utilizam unidades de medidas de uso 
doméstico, para propiciar ao paciente a correta utilização 
da dose. Nesse sentido, é correto afirmar que uma colher 
de chá corresponde, em mililitros, a

(A) 3.

(B) 5.

(C) 10.

(D) 15.

(E) 20.

39. A base de absorção emulsivas água em óleo para poma-
das é constituída por

(A) álcool estearílico e cera branca.

(B) ceras autoemulsionantes.

(C) polietilenoglicóis.

(D) cold cream.

(E) lanolina e vaselina.

40. Para se obter 5.000 U de heparina sódica, a partir de uma 
solução injetável contendo 200.000 U/10 mL devem ser 
usados, em mililitros

(A) 0,20.

(B) 0,25.

(C) 2,00.

(D) 2,50.

(E) 20,0.

41. Se um comprimido contém 80 mg de aspirina, quantos 
comprimidos podem ser preparados a partir de 1 kg de 
aspirina?

(A) 12.500.

(B) 8.000.

(C) 1.250.

(D) 800.

(E) 125.
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47. Assinale a alternativa correta em relação à Notificação 
de Receita.

(A) A Notificação de Receita “A”, para a prescrição dos 
medicamentos e substâncias das listas “A1”, “A2” 
e “A3”, de cor azul, será impressa, às expensas da 
Autoridade Sanitária Estadual ou do Distrito Federal, 
contendo 30 folhas em cada talonário.

(B) A Notificação de Receita “A” será válida por 60 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.

(C) A Notificação de Receita “B”, de cor amarela, impres-
sa às expensas do profissional ou da instituição, terá 
validade por um período de 60 dias contados a partir 
de sua emissão e somente dentro da Unidade Fede-
rativa que concedeu a numeração.

(D) A Notificação de Receita Especial de retinoides, para 
preparações farmacêuticas de uso sistêmico, pode-
rá conter no máximo 10 ampolas, e, para as demais 
formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamen-
to correspondente no máximo a 60 dias, contados a 
partir de sua emissão e somente dentro da Unidade 
Federativa que concedeu a numeração.

(E) Está proibida a prescrição e o aviamento de fórmulas 
contendo associação medicamentosa de substân-
cias ansiolíticas, associadas a substâncias simpato-
líticas ou parassimpatolíticas.

48. As regras adotadas para as DCB devem estar em  
harmonia com as da Organização Mundial da Saúde 
para as Denominações Comuns Internacionais – DCI ou  
International Nonproprietary Names – INN, a saber:

(A) é permitido o uso do nome comercial, marca de fábri-
ca ou outros nomes de fantasia como DCB.

(B) o uso de número ou letra isolados deve ser evitado 
e, se necessário, pode ser utilizada letra maiúscula.

(C) a denominação comum ou genérica brasileira de 
substâncias químicas deve ser escrita em letras mai-
úsculas.

(D) quando a substância for composta de mais de um 
fármaco, a DCB deve ser iniciada com o nome do 
fármaco alcalino, na forma de sal.

(E) na tradução do nome da substância, a sílaba com a 
letra “r” de fonética forte mantém um único “r” entre 
as vogais.

44. Assinale a alternativa correta em relação à dispensação 
de antimicrobianos.

(A) A dispensação de antimicrobianos em farmácias e 
drogarias públicas e privadas dar-se-á mediante a 
retenção das duas vias da receita.

(B) A receita de antimicrobianos não poderá conter a 
prescrição de outras categorias de medicamentos.

(C) A receita de antimicrobianos poderá conter a prescrição 
de outros medicamentos sujeitos a controle especial.

(D) Em situações de tratamento prolongado a receita po-
derá ser utilizada para aquisições posteriores dentro 
de um período de 90 (noventa) dias a contar da data 
de sua emissão.

(E) Em casos excepcionais o farmacêutico poderá acei-
tar receitas de antimicrobianos posteriores ao prazo 
de validade estabelecido nos termos da resolução 
RDC no 20/2011, da ANVISA.

45. A frase a seguir trata do artigo 16 da RDC no 80 de 2016 
da ANVISA.

“Após o fracionamento, a embalagem primária fracionada 
deve ser acondicionada na embalagem secundária para 
fracionados, adequada à manutenção de suas caracte-
rísticas específicas, na qual deve conter        re-
ferente ao medicamento fracionado. A        e a 
embalagem primária fracionada remanescentes devem 
permanecer acondicionadas em sua embalagem original 
para fracionáveis.”

A alternativa que completa, correta e respectivamente, as 
lacunas do artigo 16 é

(A) rótulo ... embalagem primária fracionável

(B) bula ... embalagem fracionada

(C) rótulo ... embalagem fracionada

(D) rótulo ... bula

(E) bula ... embalagem primária fracionável

46. A Notificação de Receita é personalizada e intransferível, 
devendo conter no máximo

(A) uma substância das listas “A1” e “A2” (entorpecentes) 
e “A3”, duas substâncias das listas “B1” e “B2” (psi-
cotrópicas) ou duas substâncias das listas “C2” (reti-
noides de uso sistêmico) e “C3” (imunossupressoras)

(B) duas substâncias das listas “A1” e “A2” (entorpecen-
tes) e “A3”, “B1” e “B2” (psicotrópicas), “C2” (retinoi-
des de uso sistêmico) e “C3” (imunossupressoras).

(C) uma substância das listas “A1” e “A2” (entorpecen-
tes) e “A3”, “B1” e “B2” (psicotrópicas), “C2” (retinoi-
des de uso sistêmico) e “C3” (imunossupressoras).

(D) uma substância das listas “A1” e “A2” (entorpecentes) 
e “A3”, uma substância das listas B1” e “B2” (psicotró-
picas), e duas substâncias das listas “C2” (retinoides 
de uso sistêmico) e “C3” (imunossupressoras).

(E) uma substância das listas “A1” e “A2” (entorpecen-
tes) e “A3”, “B1”, ou uma substância das listas “B2” 
(psicotrópicas), ou uma substância das listas “C1” 
(controle especial) e “C3” (imunossupressoras).
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49. Para uma boa gerência de estoque é necessário estabe-
lecer o ponto de ressuprimento dos medicamentos e dos 
materiais, que pode ser definido como:

(A) É a quantidade de cada item que deve ser mantida 
como reserva para garantir a continuidade do aten-
dimento em caso de elevação brusca no consumo.

(B) É a quantidade de cada item que deve ser mantida 
como reserva para garantir a continuidade do atendi-
mento em caso de atraso na entrega do suprimento.

(C) É um parâmetro de alerta no dimensionamento de 
estoques.

(D) É o nível de estoque que, ao ser atingido indica a 
ruptura do estoque.

(E) É o nível de estoque que, ao ser atingido sinaliza o 
momento de se fazer uma nova pesquisa de preços.

50. A verificação dos materiais ao serem recebidos, em uma 
farmácia hospitalar, envolve uma série de aspectos, entre 
eles, a verificação do prazo de validade, que deve ser de 
acordo com o edital e, no mínimo de

(A) 12 meses.

(B) 18 meses.

(C) 24 meses.

(D) 30 meses.

(E) 36 meses.
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