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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

9 às 12h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

Estudo encontra resíduos de agrotóxicos na água 
de 22 municípios de SC

Um estudo feito a pedido do Ministério Público de 
Santa Catarina (MPSC) encontrou resíduos de agrotó-
xicos em amostras de água do abastecimento público 
de 22 municípios do estado. Foram achadas até subs-
tâncias banidas na União Europeia. O estudo contem-
plou 100 coletas em 90 cidades catarinenses.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 
(Casan) diz em nota que “nenhuma amostra de água 
coletada na saída de suas estações de tratamento, em 
todo o Estado de Santa Catarina, apresenta qualquer 
inconformidade. Todas as amostras coletadas atendem 
à Consolidação Número 5 do Ministério da Saúde, por-
taria que define os padrões de potabilidade da água. 
Sendo assim, a Companhia reitera que a água distri-
buída nos municípios do Sistema Casan está completa-
mente dentro dos níveis de potabilidade exigidos”.

A coleta e a análise das amostras foi feita entre março 
e outubro de 2018. O parecer técnico foi feito pela 
professora Sonia Corina Hess, professora da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela explicou 
que as amostras foram coletadas pelo MPSC, que 
mandou os resultados para que ela fizesse a análise.

Sobre os resultados, ela afirmou que “substância tóxica 
na água é óbvio que vai ser perigoso” e que “limites 
seguros são muito relativos”.

No total, foram achadas nas amostras sete substâncias 
banidas na União Europeia (UE). Em 13 dos 22 muni-
cípios, foram encontrados resíduos de mais de um 
agrotóxico.

Segundo o relatório, um dos achados que mais cha-
mou a atenção foi o caso de Coronel Freitas, no Oeste, 
cuja água é obtida de um manancial subterrâneo. No 
município, foram encontrados resíduos de dois agro-
tóxicos que tiveram uso proibido na UE desde 2004 
por causa dos danos à saúde humana.

Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/
noticia/2019/03/22/estudo-encontra-residuos-de-agrotoxicos-
na-agua-de-22-municipios-de-sc.ghtml>. Acesso em: 03 set.2019. 
[Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto afirmar que:

a. Check-square resíduos de agrotóxicos foram identificados na 
água servida à população em cerca de 25% dos 
municípios catarinenses pesquisados.

b. SQUARE em 22 dos municípios de Santa Catarina incluí-
dos na pesquisa, foram encontradas, na água 
consumida pela população, substâncias tóxicas 
banidas pela União Europeia.

c. SQUARE de acordo com a pesquisa realizada a pedido do 
MPSC, a população de Santa Catarina sabe que 
a água que consome contém resíduos tóxicos 
proibidos pela União Européia.

d. SQUARE a Casan não reconhece os resultados da pes-
quisa relativamente à água extraída do manan-
cial subterrâneo de Coronel Freitas.

e. SQUARE em todos os municípios onde se fez a pesquisa, 
o abastecimento público de água à população 
é feito pela Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento, exceto em Coronel Freitas.

2. Considerando o texto 1, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Na frase “Ela explicou que as amostras foram 
coletadas pelo MPSC, que mandou os resulta-
dos para que ela fizesse a análise”, o vocábulo 

“que” tem a mesma função sintática nos dois 
segmentos destacados.

b. SQUARE Na frase “Sobre os resultados, ela afirmou que 
‘substância tóxica na água é óbvio que vai ser 
perigoso’ […]”, o adjetivo “perigoso” concorda 
no masculino e no singular com o substantivo 

“substância”.
c. Check-square Na primeira frase do terceiro parágrafo, cons-

tata-se ausência de concordância verbal e de 
concordância nominal na expressão “foi feita”.

d. SQUARE Na frase “Foram achadas até substâncias bani-
das na União Europeia”, o verbo concorda no 
plural com um sujeito indeterminado.

e. SQUARE Na frase “[…] nenhuma amostra de água cole-
tada na saída de suas estações de tratamento, 
em todo o Estado de Santa Catarina, apresenta 
qualquer inconformidade”, o sujeito do verbo 

“apresenta” é do tipo composto, pois é formado 
por mais de três palavras.
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3. Assinale a alternativa correta quanto à concordân-
cia verbal e nominal.

a. SQUARE Fazem vinte anos que tia e sobrinha se conhe-
ceram; eu também conheci uns sobrinhos 
meus, a maioria eram da mesma idade e alguns 
até mais velhos.

b. SQUARE Soube-se depois que, enquanto os parlamen-
tares buscavam superar algumas arestas sobre 
a reforma da previdência, reuniu-se às pressas, 
no Palácio da Alvorada, representantes do 
governo para definir estratégias que pudessem 
fazer membros da base desistir de impor a 
liberação de emendas parlamentares.

c. SQUARE Um dos ganhos das policlínicas é o acesso faci-
litado a exames de média complexidade, que 
antes era necessário encaminhamentos para 
hospitais e grandes centros urbanos.

d. Check-square Analistas ouvidos pelo Valor indicam que a 
mudança na política de concessão de aval pelo 
Tesouro Nacional a partir de 2015 e o alto com-
prometimento das receitas estaduais com des-
pesas correntes, especialmente as de pessoal, 
estão entre os fatores que levaram à queda de 
investimentos em Santa Catarina.

e. SQUARE Penetrei em uma festa de aniversário de uma 
riquinha, pagamos de amigos dela, viramos 
segurança na porta e depois curti a festa até o 
final.

4. Assinale a frase correta quanto ao emprego do(s) 
pronome(s) destacado(s), considerando a norma da 
língua escrita padrão.

a. SQUARE Fiquei emocionada quando ele disse-me: 
– Eu lhe estimo demais.

b. SQUARE Antes que perguntem-me, quero dizer-lhes 
que descartei todas a propostas que apresenta-
ram-me antes da audiência realizada hoje.

c. Check-square Dirijo-me inicialmente a Vossa Excelência para 
elogiar o seu discurso.

d. SQUARE Ao fazer uso da palavra, primeiramente agrade-
ci-o pela colaboração prestada e depois beijei-

-lhe na testa.
e. SQUARE Pesquisas recentes nos mostram o pioneirismo 

da imunoterapia, onde os medicamentos usam 
do sistema imunológico para destruir células 
cancerígenas.

5. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Na frase “O dá cá e toma lá, hoje, assumiu um 
sentido pejorativo, soando como algo espú-
rio, fazendo ligação com a ideia de corrupção, 
transformando o Congresso Nacional em um 
balcão de negócios”, o sujeito do verbo assu-
mir é distinto do sujeito dos verbos soando, 
fazendo e transformando.

b. SQUARE Na frase “A expressão nepotismo surgiu como 
forma de se referir aos privilégios que o líder 
da igreja católica, o Papa, no período conhe-
cido como Renascimento, concedia aos seus 
familiares, especialmente sobrinhos e parentes 
próximos, que eram nomeados para ocupar 
cargos dentro da igreja romana” é composta de 
2 orações.

c. SQUARE Na frase “O churrasco de fogo de chão é mais 
parecido com uma confraternização, já que 
demora a ficar pronto e normalmente tem 
grandes peças sendo assadas”, o sujeito é dife-
rente para cada um dos verbos.

d. Check-square Na frase “A Primeira República foi marcada pelo 
controle político exercido sobre o governo 
federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela 
elite rural mineira, na conhecida ‘política do 
café com leite’”, existem três agentes da passiva, 
a saber: pelo controle político; pela oligarquia 
cafeeira paulista; pela elite rural mineira.

e. SQUARE Na frase “Mesmo em um momento de baixo 
crescimento, as indústrias de papel e celulose 
conquistam competitividade internacional e 
realizam investimentos em florestas e em novas 
unidades para elevar a produção em Santa 
Catarina”, a expressão “competitividade interna-
cional” exerce a função de adjunto adverbial do 
verbo “conquistar”.
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8. O processo de apropriação/conhecimento da área 
geográfica pelas equipes da atenção básica, onde 
ocorre a cartografia do território a partir de diferentes 
mapas e reconhecimento das condições de vida e 
da situação de saúde da população de uma área de 
abrangência, dos riscos coletivos e das potencialida-
des é conhecido como:

a. Check-square Territorialização.
b. SQUARE Acessibilidade e acolhimento
c. SQUARE Mapeamento de áreas de risco.
d. SQUARE Ordenação da rede de atenção à saúde.
e. SQUARE Estabelecimento da adscrição dos usuários e 

vínculo.

9. Atualmente, confirma-se o aumento gradual da 
cobertura da atenção básica, por meio da Estratégia 
de Saúde da Família.

A ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da 
Atenção Básica, com “…padrão de qualidade compa-
rável nacional, regional e local, de maneira a permitir 
maior transparência e efetividade das ações governa-
mentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em 
todo o Brasil…” estão sendo implementadas pelo(a):

a. SQUARE Programa de Requalificação de Unidades Bási-
cas de Saúde (Requalifica-UBS).

b. Check-square Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (Pmaq-AB).

c. SQUARE Vinculação dos núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (Nasfs) modalidades 1 e 2 às equipes de 
Saúde da Família.

d. SQUARE Equidade, que diferencia os valores repassados 
aos municípios, conforme o PIB per capita, que 
apresenta percentual de população com plano 
de saúde, percentual de população com Bolsa-

-Família, percentual de população em extrema 
pobreza e densidade demográfica.

e. SQUARE Controle de qualidade da atenção prestada, que 
premia equipes e municípios com melhores 
desempenhos, em função do alcance de com-
promissos e resultados pré-contratualizados.

Temas de Saúde Pública 5 questões

6. As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doen-
ças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus se 
configuram como as principais doenças crônicas pre-
valentes não transmissíveis, no Brasil.

Principalmente para as três primeiras doenças, o princi-
pal fator de risco envolvido, dos listados abaixo é o/a:

a. SQUARE Uso nocivo do álcool.
b. SQUARE História familiar.
c. Check-square Tabagismo.
d. SQUARE Alimentação não saudável.
e. SQUARE Atividade física insuficiente.

7. Analise as afirmativas abaixo sobre a Atenção 
Básica e seus elementos conceituais.

1. Atenção Básica caracteriza-se por um con-
junto de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrangem a promoção, a 
proteção e a recuperação da saúde.

2. Tem como objetivo desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades.

3. É desenvolvida com o mais alto grau de des-
centralização e capilaridade, próximo da vida 
das pessoas.

4. É operacionalizada por meio do exercício de 
práticas de cuidado e de gestão, democráticas 
e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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12. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a 
Reversão é:

a. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

b. Check-square o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

c. SQUARE o conjunto de atribuições, deveres e responsa-
bilidades cometido ao servidor público, criado 
por Lei e com denominação própria.

d. SQUARE a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

e. SQUARE a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.

13. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
o processo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar e punir infrações cometidas por servidores 
e demais pessoas sujeitas ao regime funcional da 
Administração Pública cuja punição seja de suspensão 
superior a:

a. SQUARE 10 dias ou advertência.
b. SQUARE 15 dias ou advertência.
c. SQUARE 15 dias ou demissão.
d. SQUARE 30 dias ou advertência.
e. Check-square 30 dias ou demissão.

14. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada 
em Lei para o respectivo cargo, respeitada a duração 
máxima de:

a. SQUARE 40 horas semanais e de 6 horas diárias.
b. Check-square 40 horas semanais e de 8 horas diárias.
c. SQUARE 44 horas semanais e de 6 horas diárias.
d. SQUARE 44 horas semanais e de 8 horas diárias.
e. SQUARE 44 horas semanais e de 9 horas diárias.

10. A condições crônicas na atenção primária à 
saúde (APS) vão muito além das doenças crônicas 

“tradicionais”, como diabetes, doenças cardiovasculares, 
cânceres, doenças respiratórias, etc., mas também 
hoje envolvem doenças infecciosas persistentes.

Um exemplo de doença infecto-contagiosa de carac-
terísticas crônicas em nosso meio, de longa duração , 
sem cura clínica até o momento, é a:

a. SQUARE Hanseníase.
b. SQUARE Tuberculose.
c. SQUARE Leishmaniose.
d. Check-square Infecção pelo vírus HIV.
e. SQUARE Hepatite B aguda.

Legislação Municipal 5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC):

A posse dar-se-á até     dias da data da nomeação, 
mediante assinatura do respectivo termo, no qual 
deverá declarar ter conhecimento das atribuições, dos 
deveres, das responsabilidades e dos direitos ineren-
tes ao cargo para o qual foi aprovado.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE 90
b. SQUARE 60
c. SQUARE 45
d. SQUARE 40
e. Check-square 30
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18. As diferentes vias de administração exigem o 
reconhecimento de suas particularidades em relação 
aos medicamentos administrados e aos procedimen-
tos exigidos.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE 50% de um fármaco é absorvido em 1 hora, 
independentemente da via de administração.

b. Check-square Para fármacos instáveis no pH gástrico, a admi-
nistração sublingual é útil quando se deseja um 
efeito rápido.

c. SQUARE Na injeção intramuscular, a concentração 
máxima alcançada nos tecidos independe da 
velocidade da injeção.

d. SQUARE Na injeção de fármacos por via subcutânea 
ou intramuscular, a velocidade de absorção 
depende diretamente do local da injeção.

e. SQUARE 100% de um fármaco é absorvido em 1 a 
2 horas, independentemente da via de 
administração.

19. Sobre a organização das ações da assistência 
farmacêutica no Sistema Único de Saúde, é correto 
afirmar:

a. SQUARE Medicamentos fitoterápicos são adquiridos 
pelos Estados e pela União.

b. SQUARE Medicamentos da Portaria 344/98 são adquiri-
dos em licitações especificas, sob controle dos 
Estados.

c. Check-square Os medicamentos do grupo 1A do Compo-
nente Especializado são adquiridos pelo Minis-
tério da Saúde.

d. SQUARE Os medicamentos do Componente Estratégico 
são adquiridos de forma compartilhada entre 
municípios e Ministério da Saúde.

e. SQUARE Os medicamentos do grupo 2 do Componente 
Especializado são adquiridos pelo Ministério da 
Saúde.

15. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
somente será permitido serviço extraordinário para 
atender a situações excepcionais e temporárias, respei-
tado o limite máximo de quantas horas por jornada?

a. Check-square 2
b. SQUARE 3
c. SQUARE 4
d. SQUARE 5
e. SQUARE 6

Conhecimentos Específicos 15 questões

16. São medicamentos padronizados para o Compo-
nente Básico da Assistência farmacêutica, listados na 
RENAME de 2018:

a. SQUARE Azatioprina 50 mg; Alcachofra cápsulas.
b. SQUARE Hidroclorotiazida 12,5 mg; Alfapoetina 5.000 UI.
c. SQUARE Fluconazol 40 mg; Abatacepte 250 mg; Sofos-

buvir 400 mg.
d. SQUARE Fluvastatina 5 mg; Budesonida 200 mcg; clopi-

dogrel 75 mg.
e. Check-square Aciclorvir 200 g comprimidos; garra do diabo 

30 mg a 100 mg de Harpagosídeo; finasterida 
5 mg.

17. Para a aplicação do método de consumo histórico 
na programação de medicamentos para um serviço 
de saúde, é correto afirmar:

a. SQUARE Aplica tendências de custos e benefícios para a 
seleção dos produtos.

b. SQUARE Dispensa uso de sistema de registro de 
demanda e consumo altamente confiável.

c. Check-square O método não é capaz de garantir que as neces-
sidades de saúde da população serão atendidas.

d. SQUARE Identifica as necessidade de saúde da popula-
ção atendida.

e. SQUARE Prioriza a gestão coletiva da assistência 
farmacêutica.
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22. Sobre os tipos de medicamentos, sua identifica-
ção, classificação e registro, é correto afirmar:

a. SQUARE Medicamento de referência é um produto reno-
vado, com eficácia e segurança comprovados e 
registro solicitado na Anvisa.

b. SQUARE Medicamento alopático é um medicamento 
inovador que possui marca registrada.

c. SQUARE Medicamento de referência é o medicamento 
que possui denominação de marca no mercado 
internacional.

d. Check-square Medicamento de referência é um medicamento 
inovador que possui marca registrada.

e. SQUARE Medicamento oficinal é medicamento que 
possui denominação de marca no mercado 
internacional.

23. A ocorrência de degradação e alteração de esta-
bilidade de medicamentos precisa ser prevenida por 
técnicas de conservação, armazenamento e trans-
porte adequados.

É processo de degradação e alteração de estabilidade 
reconhecido:

a. Check-square Fotólise de furosemida e ciprofloxacino, refe-
rentes aos grupos cromóforos.

b. SQUARE Hidrólise em Morfina e Prednisolona, por pos-
suírem grupos halogenados.

c. SQUARE Hidrólise em morfina, quando em ambientes 
de elevada umidade.

d. SQUARE Instabilidade de soros em temperaturas entre 
2 e 8°C .

e. SQUARE A hidrólise da furosemida é um fenômeno 
comum quando em ambiente de temperatura 
controlada.

20. No armazenamento dos medicamentos categori-
zados como termolábeis, as seguintes condições são 
verdadeiras:

a. Check-square A estocagem de vacinas e soros exige equipa-
mentos com regulagem e verificação constante 
para manter temperaturas de +2 a +8°C.

b. SQUARE Caixas térmicas podem ser utilizadas para a 
conservação de medicamentos e vacinas em 
substituição às geladeiras, pelo prazo de vali-
dade do produto.

c. SQUARE A estocagem de vacinas e soros exige equipa-
mentos com regulagem e verificação constante 
para manter temperaturas de –2 a 0°C.

d. SQUARE O controle sistemático da variação da tempera-
tura se faz necessário apenas em situações em 
que há suspeitas de alteração da qualidade dos 
produtos armazenados.

e. SQUARE A conservação de medicamentos deve ocorrer 
em média a 12°C.

21. No processo de aquisição de medicamentos nos 
serviços públicos de saúde, é correto afirmar:

a. SQUARE São modalidades de licitação permitidas: com-
petição, tomada de preço e pregão eletrônico.

b. Check-square As modalidades de licitação permitidas são: 
convite, tomada de preço e pregão eletrônico.

c. SQUARE As modalidades de licitação permitidas são 
concorrência pública, tomada de pregão e 
pregão eletrônico.

d. SQUARE Não pode ser aplicada a dispensa para aquisi-
ção de medicamentos por pessoa jurídica de 
direito público interno.

e. SQUARE Não pode ser aplicada a dispensa para aquisi-
ção de medicamentos de até 5 mil reais, inde-
pendentemente do setor requerente.
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26. Segundo a legislação vigente, os seguintes itens 
de um receituário devem ser observados para possibi-
litar seu aviamento:

1. legibilidade e ausência de rasuras e emendas.
2. identificação do laboratório produtor.
3. identificação do medicamento, concentração, 

dosagem, forma farmacêutica e quantidade.
4. modo de usar ou posologia.
5. local e data da emissão.
6. assinatura e identificação do prescritor com 

o número de registro no respectivo conselho 
profissional.

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4, 5 e 6.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4, 5 e 6.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

27. A respeito da guarda, do armazenamento e da 
dispensação de medicamentos controlados (Portaria 
344/1998 e suas atualizações), é correto afirmar:

a. SQUARE A farmácia somente poderá dispensar quando, 
minimamente, os dados do paciente ou do 
comprador estiverem preenchidos na receita e 
na respectiva Notificação de Receita.

b. SQUARE A Notificação de Receita é impessoal e 
intransferível, devendo conter somente até 
2 substâncias.

c. SQUARE A Notificação de Receita deverá estar preen-
chida de forma legível, em língua portuguesa ou 
inglesa, e por extenso, sem emenda ou rasura.

d. SQUARE As substâncias sob controle especial, bem 
como os medicamentos que as contenham, 
deverão ser obrigatoriamente guardados sob 
chave, podendo ser em armário compartilhado 
para guarda de produtos de maior valor.

e. Check-square A farmácia ou drogaria somente poderá aviar 
ou dispensar quando todos os itens da receita e 
da respectiva Notificação de Receita estiverem 
devidamente preenchidos.

24. A dispensação de medicamentos deve ocorrer em 
estabelecimentos farmacêuticos definidos pela Lei 
5991/1973.

Segundo a RDC 44/2009 da ANVISA, esses estabeleci-
mentos devem apresentar os seguintes documentos 
para garantir boas condições para a dispensação de 
medicamentos e oferta de serviços farmacêuticos:

1. Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo 
órgão Estadual ou Municipal de Vigilância 
Sanitária, segundo legislação vigente.

2. Certidão de Regularidade Técnica, emitido 
pelo Conselho Regional de Farmácia da res-
pectiva jurisdição.

3. Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, con-
forme a legislação vigente e as especificidades 
de cada estabelecimento.

4. O estabelecimento deve manter a Licença ou 
Alvará Sanitário e a Certidão de Regularidade 
Técnica em local seguro, preferencialmente 
chaveado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

25. Para dispensação de Citalopram e Midazolam, res-
pectivamente, é necessário observar se a notificação 
de receituário é:

a. SQUARE de cor azul em 2 vias; e notificação de receituá-
rio de Controle Especial.

b. Check-square de Controle Especial em 2 vias; e notificação de 
receituário de cor azul.

c. SQUARE de cor amarela; e notificação de receituário de 
cor azul.

d. SQUARE simples; e notificação de receituário de cor 
amarela.

e. SQUARE de Controle Especial em 2 vias; e notificação de 
receituário de cor amarela carbonada.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

28. A seleção tecnicamente bem orientada de medi-
camentos é fundamental para que a padronização 
dos medicamentos para um serviço de saúde obtenha 
bons resultados.

É condição indispensável para o desenvolvimento da 
seleção de medicamentos:

a. SQUARE estabelecimento de mecanismos de 
comunicação.

b. SQUARE equipe com experiência intersetorial de 5 anos 
ou mais.

c. Check-square acesso a fontes de informação técnico-científi-
cas atualizadas.

d. SQUARE divulgação, publicação e distribuição do mate-
rial elaborado.

e. SQUARE informação sobre consumo médio de 
medicamentos.

29. Na administração de medicamentos através 
de cateteres enterais, a escolha adequada da forma 
farmacêutica é essencial para evitar inativação do 
fármaco ou alteração da biodisponibilidade.

Dentre as formas farmacêuticas sólidas para 
administração enteral, qual a alternativa que repre-
senta riscos para a ação segura e eficaz do fármaco?

a. Check-square Trituração de comprimidos sublinguais.
b. SQUARE Trituração de comprimidos de ação imediata.
c. SQUARE Utilização do conteúdo de cápsulas gelatinosas 

duras de ação imediata.
d. SQUARE Utilização do conteúdo de cápsulas gelatinosas 

moles (oleosas) de ação imediata.
e. SQUARE Qualquer forma sólida é inadequada para essa 

utilização.

30. Assinale a alternativa que indica um agente sus-
pensivo que aumenta a viscosidade da fase externa 
das suspensões aumentando a estabilidade da 
formulação.

a. SQUARE silicato coloidal
b. SQUARE amido modificado
c. SQUARE poligalactoureia cálcica
d. SQUARE poliacrilamida de magnésio
e. Check-square carboximetilcelulose sódica
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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