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Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

”A persistência é o caminho do êxito.” (Charles Chaplin) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 

PROCESSO SELETIVO
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto 1 

Partilhar 

 

Rubel 

Se for preciso, eu pego um barco, eu remo 
Por seis meses, como peixe pra te ver 
Tão pra inventar um mar grande o bastante 
Que me assuste e que eu desista de você 

Se for preciso, eu crio alguma máquina 
Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima 
Viajo a toda força, e num instante de saudade e dor 
Eu chego pra dizer que eu vim te ver 

Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 
Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 

Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante 
E a cada hora que eu tô longe, é um desperdício 
Eu só tenho 80 anos pela frente 
Por favor, me dá uma chance de viver 

Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante 
E a cada hora que eu tô longe, é um desperdício 
Eu só tenho 80 anos pela frente 
Por favor, me dá uma chance de viver 

Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 
Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 

Se for preciso, eu pego um barco, eu remo 
Por seis meses, como peixe pra te ver 
Tão pra inventar um mar grande o bastante 
Que me assuste, e que eu desista de você 

Se for preciso, eu crio alguma máquina 
Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima 
Viajo a toda força, e num instante de saudade e dor 
Eu chego pra dizer que eu vim te ver 

Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 
Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 

Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 
Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 

Não tem, pra trás, nada 
Tudo que ficou tá aqui 

Se for preciso, eu giro a Terra inteira 
Até que o tempo se esqueça de ir pra frente e volte atrás 
Milhões de anos, quando todos continentes se 
encontravam 
Pra que eu possa caminhar até você 

Eu sei, mulher, não se vive só de peixe, nem se volta no 
passado 
As minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem 
nada 
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, 
existe nós 

Também perdi o meu rumo, até meu canto ficou mudo 
E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo 
Mas não importa, a gente inventa a nossa vida 
E a vida é boa, mas é muito melhor com você 

Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você (até o final) 

 

Questão 1 

São características do texto lido:  

 

(A) uso de linguagem formal a fim de convencer o leitor 
sobre as intenções de amor do autor.  

(B) emprego de linguagem denotativa de maneira que isso 
represente credibilidade ao leitor sobre o sentir do 
autor.  

(C) utilização de ideias sentimentais presas à realidade de 
futuro oferecida pelo autor.  

(D) despreocupação com o ritmo, seleção aleatória de 
palavras, o que resulta obrigatoriamente em rima. 

(E) presença de versos, agrupados em estrofes, os quais se 
apoiam em métrica (fixa ou não), em rimas regulares 
(ou não), mas tendo no ritmo a sua marca essencial 
intencionando prazer estético do leitor. 

 

Questão 2 

Assinale a alternativa em que os vocábulos sejam 
acentuados pelas mesmas regras presentes em, 
respectivamente, “você”, “súbita” e “desperdício”:  

 

(A) café, rápido, índio. 

(B) tô, vêm, lá.  

(C) língua, está, convém.  

(D) açúcar, tórax, cajú. 

(E) álbum, tá, tênis.  

 



IAPEN - AC  IBADE 

 

FARMACÊUTICO  Tipo  X – Página 2 

 

Questão 3 

Tratando-se de uma canção, o gênero textual exibe desvios 
quanto ao emprego de língua portuguesa no tocante à 
norma-padrão, por exemplo, em: “Por favor, me dá uma 
chance de viver”, assinale a alternativa correta quanto ao 
emprego de pronome:  

 

(A) “Te amei mais que a mim, bem mais que a mim.”  

(B) “Deixe-me sozinho porque assim eu viverei em paz.”  

(C) “Me liga, me manda um telegrama.”  

(D) “Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu.”  

(E) “Aonde está você? Me chama, me chama, me chama.”  

 

Questão 4 

Como recurso de estilo, as figuras de linguagem são 
recorrentes em textos literários, assim sendo, avalie o 
fragmento destacado em: “Eu só tenho 80 anos pela 
frente. Por favor, me dá uma chance de viver” e assinale a 
alternativa que nomeie a figura de pensamento utilizada:  

 

(A) eufemismo. 

(B) gradação. 

(C) ironia. 

(D) metáfora. 

(E) metonímia. 

 

Questão 5 

No verso “Se for preciso, eu pego um barco, eu 
remo”, o conectivo destacado representa valor 
semântico de:  

 

(A) condição. 

(B) concessão. 

(C) adversidade. 

(D) causa. 

(E) consequência. 

 

Questão 6 

Texto 2  

 
(Fonte: https://www.dicio.com.br/partilhar/, acesso em fevereiro de 
2020.) 

 

O Texto 2 é um verbete, assinale a alternativa que 
representa sua definição:  

 

(A) é um tipo textual dissertativo-argumentativo, com o 
intuito de persuadir o leitor.  

(B) é um tipo e gênero textual de caráter descritivo para 
detalhar em adjetivos e advérbios o que é necessário 
entender.  

(C) é um gênero textual de viés narrativo para contar em 
cronologia obrigatória o enredo por meio dos 
personagens.  

(D) é um gênero textual de caráter informativo, tem por 
intuito explicar um conceito, mais comumente em 
um dicionário ou uma enciclopédia. 

(E) é um tipo textual expositivo, típico em redações 
escolares.  

 

Questão 7 

Após leitura do exemplo: “Partilhar é dividir em muitas 
partes.”, marque a resposta adequada no que se refere à 
classificação do verbo destacado:  

 

(A) verbo transitivo direto.  

(B) verbo transitivo indireto. 

(C) verbo transitivo direto e indireto. 

(D) verbo de ligação.  

(E) verbo transitivo indireto e direto. 
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Questão 8 

Os Textos 1 e 2 têm formatos distintos, apesar de serem 
complementos, assinale a alternativa que justifica a 
acentuação do verbo em destaque:  

 

(A) o uso de acento está incorreto porque representa o 
emprego do verbo no singular por concordar com o 
sujeito simples “ Os Textos 1 e 2”. 

(B) o uso de acento é opcional desde a Reforma 
Ortográfica porque pode concordar com “Texto 1” ou 
com “Texto 2”, expressando singular ou plural. 

(C) o uso de acento está correto porque representa o 
emprego do verbo no plural por concordar com o 
sujeito simples no plural “Os Textos 1 e 2”. 

(D) o uso de acento está incorreto porque representa o 
emprego do verbo no plural por concordar com o 
sujeito composto no plural “Os Textos 1 e 2”. 

(E) o uso de acento está correto porque representa o 
emprego do verbo no plural por concordar com o 
sujeito composto no plural “Os Textos 1 e 2”. 

 

Questão 9 

Considere o período abaixo para realizar as questões 9 e 
10: 

O Texto 1 é literário; e o Texto 2 é não literário, este é um 
verbete, aquele, uma canção. 

 

Como mecanismo de coesão textual, o emprego de 
pronomes demonstrativos indica que:  

 

(A) o pronome “este”, de segunda pessoa, faz menção ao 
Texto 1, mais próximo.  

(B) o pronome “aquele”, de primeira pessoa, faz referência 
ao Texto 1, mais próximo. 

(C) o pronome “este”, de primeira pessoa, faz menção ao 
Texto 2, mais próximo. 

(D) os pronomes “este” e “aquele”, de primeira pessoa e 
de segunda pessoa, respectivamente, fazem menção 
aos Textos 1 e 2 nessa mesma ordem. 

(E) os pronomes “aquele” e “esse”, de terceira pessoa e de 
segunda pessoa, respectivamente, fazem menção aos 
Textos 1 e 2 nessa mesma ordem. 

 

Questão 10 

Assinale a alternativa que descreve o emprego da vírgula 
no fragmento a seguir: “... aquele, uma canção.” 

 

(A) a vírgula é facultativa porque separa o pronome do 
verbo ‘é’, que está oculto no trecho.  

(B) a vírgula está incorreta porque separa o pronome do 
verbo ‘é’, que está oculto no trecho. 

(C) a vírgula está correta porque separa o pronome do 
verbo ‘é’, que está oculto no trecho. 

(D) a vírgula é facultativa, pois o pronome demonstrativo 
de terceira pessoa não é termo que exija virgulação em 
norma-padrão. 

(E) a vírgula está correta porque representa a omissão do 
emprego do verbo ‘é’ por meio de uma figura de 
linguagem. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE 
PÚBLICA 

Questão 11 

De acordo com a portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 
2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
sobre o art. 3º que trata dos Princípios (Inciso I) e 
Diretrizes (Inciso II), do SUS e da RAS a serem 
operacionalizados na Atenção Básica, assinale a alternativa 
correta: 

 

(A) Universalidade é uma diretriz. 

(B) Longitudinalidade do cuidado é uma diretriz. 

(C) Territorialização é um princípio. 

(D) Integralidade é uma diretriz. 

(E) Equidade é uma diretriz. 

 

Questão 12 

Sobre a portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que 
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a 
alternativa que corresponde a uma das responsabilidades 
comuns a todas as esferas de governo, preconizada no art 
7, da referida portaria: 

 

(A) desenvolver, disponibilizar e implantar os Sistemas de 
Informação da Atenção Básica vigentes, garantindo 
mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas 
ferramentas nas UBS, de acordo com suas 
responsabilidades. 

(B) prestar apoio integrado aos gestores dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios no processo de 
qualificação e de consolidação da Atenção Básica. 

(C) destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços. 

(D)  programar as ações da Atenção Básica a partir de sua 
base territorial de acordo com as necessidades de 
saúde identificadas em sua população, utilizando 
instrumento de programação nacional vigente. 

(E) manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes, 
profissionais, carga horária, serviços disponibilizados, 
equipamentos e outros no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, 
conforme regulamentação específica. 

 

Questão 13 

De acordo com a Lei N° 8080, assinale a alternativa que 
corresponda a um dos objetivos do Sistema Único de 
Saúde (SUS), definidos no capítulo I, artigo 5: 

 

(A) execução de ações, de vigilância sanitária, de vigilância 
epidemiológica, e de saúde do trabalhador. 

(B)  universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

(C) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes 
e determinantes da saúde. 

(D) articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais.  

(E) criação de Comissões Permanentes de integração entre 
os serviços de saúde e as instituições de ensino 
profissional e superior. 

 

Questão 14 

Sobre a Seção II, da Lei N° 8080, artigos 16, 17, 18 e 19, 
que tratam da competência, é correto afirmar que: 

 

(A) promover a descentralização para os Municípios dos 
serviços e das ações de saúde, compete a direção 
municipal e ao distrito federal. 

(B) formar consórcios administrativos intermunicipais, 
compete à direção estadual. 

(C) ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas, 
apenas à direção estadual. 

(D) compete à direção nacional, promover a 
descentralização para os municípios, dos serviços e das 
ações de saúde. 

(E) a direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 
compete definir e coordenar os sistemas de redes 
integradas de assistência de alta complexidade. 

 

Questão 15 

Assinale a alternativa que corresponda ao que é 
preconizado como instâncias colegiadas, no artigo 1º da 
Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

 

(A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde 

(B) Conselho de Saúde e Comissão Intergestora Bipartite 

(C) Comissão Gestora Bipartite e Tripartite 

(D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CONASS) 

(E) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e 
Conselho Nacional de Saúde 
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CONHECIMENTOS DA REALIDADE 
ÉTNICA, SOCIAL, GEOGRÁFICA, 
CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO 
ACRE 

Questão 16 

No início dos anos 1970, o período de crise do extrativismo 
da borracha e dos “anos de chumbo” da ditadura militar 
teve efeito devastador sobre o Acre. Os seringalistas sem 
crédito não resistiram e acabaram por vender enormes 
áreas por preços muito baixos. Em poucos anos um terço 
de todas as terras acreanas muda de mãos, assim os 
“novos donos” da terra, ficaram conhecidos regionalmente 
como? 

 

(A) Cariocas 

(B) Correrias 

(C) Paulistas 

(D) Bolivarista 

(E) Acrenistas 

 

Questão 17 

Durante o período do Estado Novo (1937-1945), houve 
uma migração de trabalhadores nordestinos para a 
Amazônia. Ao promoverem a migração em massa, as 
autoridades governamentais promoveram também uma 
propaganda da Amazônia e dos nordestinos, trabalhando 
discursivamente com dois grandes “acontecimentos”: a 
conquista do Acre pelos nordestinos e a Marcha para o 
Oeste. Os migrantes que se engajaram nessa empreitada 
ficaram conhecidos como? 

 

(A) Soldados da Borracha  

(B) Extrativistas 

(C) Os Farrapos 

(D) Soldados da Amazônia 

(E) Soldados Acreanos 

 

Questão 18 

Tratado tomado como marco expresso da necessidade da 
diplomacia e de assumir e definir os limites territoriais 
entre Bolívia e Brasil, principalmente, a partir de 1867 
quando as disputas e a cobiça sobre a região do Acre 
Meridional ascenderam. No entanto, essa demarcação foi 
contestada, porque não precisava os pontos geodésicos, 
tampouco a extensão da linha demarcatória. As 
características acima são de qual tratado? 

 

(A) De Versalhes 

(B) De Ayacucho 

(C) De Petrópolis 

(D) De Tordesilhas 

(E) De Direitos Humanos 

 

Questão 19 

Conhecido como o “Surto” da Borracha no Acre, o curto 
período que  vai  do  ano  de  1880  até  1920 é também 
denominado: 

 

(A) descartamento 

(B) defumadores 

(C) mundo Verde 

(D) primeiro Ciclo 

(E) inferno Verde 

 

Questão 20 

As cidades pioneiras são aquelas localidades de caráter 
urbano, que surgiram de forma planejada ou espontânea, 
paralelamente ao processo de ocupação da fronteira 
agrícola nos últimos 30 anos.  De acordo com o conceito 
descrito, assinale a alternativa que corresponda as 3 
cidades acreanas que são consideradas pioneiras.  

 

(A) Assis Brasil, Feijó e Bujari 

(B) Brasiléia, Capixaba e Mâncio Lima 

(C) Manuel Urbano, Acrelândia e Feijó 

(D) Rio Branco, Assis Brasil e Mâncio Lima 

(E) Acrelândia, Capixaba e Bujari 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Questão 21 

Para efeitos da Lei 5.991/73, a substância ou matéria-
prima que possui finalidade medicamentosa ou sanitária é 
definida como: 

 

(A) droga. 

(B) medicamento. 

(C) insumo farmacêutico. 

(D) correlato. 

(E) produto dietético. 

 

Questão 22 

É atribuição do Conselho Federal de Farmácia e do 
Conselho Regional de Farmácia, respectivamente: 

 

(A) deliberar sobre questões oriundas do exercício de 
atividades do farmacêutico; expedir resoluções que 
defina a atribuições do farmacêutico. 

(B) expedir resoluções que defina a atribuições do 
farmacêutico; fiscalizar o exercício da profissão. 

(C) expedir resoluções que defina a atribuições do 
farmacêutico; realizar o registro de medicamentos em 
território nacional. 

(D) registrar os profissionais e expedir a carteira 
profissional; fiscalizar o pagamento do piso salarial. 

(E) expedir resoluções que defina a atribuições do 
farmacêutico; fiscalizar o pagamento do piso salarial. 

 

Questão 23 

O laboratório clínico pode contar com laboratórios de 
apoio para realização de exames. Segundo a RDC 
302/2005, o laudo emitido pelo laboratório de apoio deve 
ficar armazenado por quanto tempo? 

 

(A) 10 anos 

(B) 6 meses 

(C) 1 ano 

(D) 5 anos 

(E) Não existe período estabelecido 

 

Questão 24 

De acordo com a RDC 302/2005, quais dos seguintes itens 
devem estar presentes nos laudos emitidos por laboratório 
analítico? 

 

(A) Nome do exame, tipo de amostra e método analítico 

(B) Identificação do profissional que realizou a coleta do 
material 

(C) Valor do exame 

(D) Fabricante do equipamento utilizado na análise 

(E) Data e horário da emissão do laudo 

 

Questão 25 

A promoção do uso racional de medicamentos, uma das 
diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, envolve 
quais medidas?  

 

(A) Registro e uso de medicamentos similares 

(B) Utilização de laboratórios oficiais para atender as 
necessidades de medicamentos oncológicos 

(C) Centralização do processo de aquisição e distribuição 
de medicamentos 

(D) Elaboração e divulgação do Formulário Terapêutico 
Nacional 

(E) Controle de propaganda dos medicamentos de venda 
livre 

 

Questão 26 

Como é conhecido a quantidade mínima que se deve 
manter de cada produto até ser adquirido novo estoque? 

 

(A) Estoque de reserva  

(B) Estoque mínimo 

(C) Consumo médio mensal 

(D) Tempo de reposição 

(E) Estoque de segurança 

 

Questão 27 

A quantidade e a periodicidade da compra de determinado 
medicamento pode ser calculada com base em qual 
indicador? 

 

(A) Consumo Máximo Mensal (CMM) 

(B) Tempo de estabilidade máxima (EMax) 

(C) Tempo de estabilidade mínima (EMin) 

(D) Estoque de reserva ou segurança (ER) 

(E) Tempo de redação do edital (TR) 
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Questão 28 

Qual das alternativas abaixo apresenta uma das 
característica de um medicamento genérico? 

 

(A) Ser um produto inovador registrado no órgão 
federal responsável pela vigilância sanitária 
e comercializado no País 

(B) Deve apresentar estudos de eficácia, segurança e 
qualidade comprovadas cientificamente junto à ANVISA 
e ser protegido por patente 

(C) São identificados pela Denominação Comum Brasileira, 
Denominação Comum Internacional  ou pelo nome 
comercial 

(D) É produzido após a expiração do período de patente 

(E) Deve apresentar o mesmo princípio ativo do 
medicamento referência podendo diferir em 
características como excipiente e veículo 

 

Questão 29 

Qual das alternativas apresenta uma das vantagens da 
padronização de medicamentos em uma unidade 
hospitalar? 

 

(A) Aumentar a variedade e quantidade de medicamentos 

(B) Estimular o uso de medicamentos de última geração 

(C) Tornar mais complexa a prescrição médica, visto que a 
variedade de medicamentos é limitada. 

(D) Reduzir custos de aquisição e de manutenção de 
estoques  

(E) Oferecer maior variedade de medicamentos ao médico 

 

Questão 30 

O comprimido é uma forma farmacêutica sólida contendo 
uma dose única de um ou mais princípios ativos obtido 
pela compressão, podendo ser revestido ou não. É 
vantagem do comprimido revestido: 

 

(A) facilitar a adesão ao tratamento de fármacos de sabor 
e odor desagradável. 

(B) pode ser dissolvido em água para administração via 
sonda. 

(C) se desintegra ou dissolve rapidamente quando 
administrado por via sublingual. 

(D) produzir um sabor residual agradável na boca quando 
mastigado. 

(E) não necessitam ser administrados com água. 

 

Questão 31 

Assinale a alternativa que apresenta uma característica da 
via de administração intramuscular: 

 

(A) possibilidade de administração de grandes volumes. 

(B) tempo de absorção variável. 

(C) absorção lenta e constante. 

(D) biodisponibilidade variável. 

(E) permite a administração de pró-fármacos. 

 

Questão 32 

O tratamento da hipertensão, de acordo com as Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial, pode iniciar-se com um 
diurético tiazídico isolado.  

Qual dos fármacos é representante da classe dos diuréticos 
tiazídicos? 

(A) Acetazolamida 

(B) Furosemida 

(C) Amilorida 

(D) Espironolactona 

(E) Clortalidona 

 

Questão 33 

Os benzodiazepínicos, quando administrados em altas 
doses como adjuvantes de anestésicos gerais, podem 
contribuir para uma depressão respiratória pós-anestésica 
persistente.  

Qual dos seguintes medicamentos pode ser utilizado para 
reverter a ação depressora dos benzodiazepínicos? 

(A) Protamina 

(B) Naloxana 

(C) Neostigmina 

(D) Flumazenil 

(E) Sevoflurano 

 

Questão 34 

As cefalosporinas assemelham-se às penicilinas, porém são 
mais estáveis em relação a muitas β-lactamases 
bacterianas e, portanto, exibem um espectro de atividade 
mais amplo. É uma cefalosporina de primeira geração: 

 

(A) Cefalexina 

(B) Ceftriaxona 

(C) Vancomicina 

(D) Meropeném 

(E) Amoxicilina 
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Questão 35 

Qual dos seguintes medicamentos é um diurético utilizado 
no tratamento da insuficiência cardíaca? 

 

(A) Espironolactona 

(B) Furosemida 

(C) Candesartano 

(D) Digoxina 

(E) Hidralazina 

 

Questão 36 

Qual é o prazo de validade, a contar da data de doação de 
sangue, do concentrado de hemácias congeladas a   

 - 65ºC?. 

(A) 1 ano 

(B) 5 anos 

(C) 2 anos  

(D) 10 anos 

(E) 50 anos 

 

Questão 37 

De acordo com o artigo 25 da RDC 34/2014, em relação 
aos doadores de sangue, pode-se afirmar que: 

 

(A) o limite máximo de idade para a primeira doação de 
sangue é de 40 anos. 

(B) o intervalo mínimo entre duas doações de sangue total 
é de 2 (dois) meses para homens e de 3 (três) meses 
para mulheres. 

(C) o peso mínimo do candidato à doação de sangue é de 
70 (setenta) kg. 

(D) o candidato que tenha sofrido acidente com material 
biológico deve ser considerado temporariamente 
inapto por um período de 6 meses após o acidente. 

(E) o peso mínimo do candidato à doação de sangue é de 
40 kg. 

 

Questão 38 

Como são denominados os “produtos oriundos do sangue 
total ou do plasma, obtidos por meio de processamento 
físico”? 

 

(A) Hemocomponente 

(B) Concentrado de hemácias 

(C) Crioprecipitado 

(D) Hemoderivado 

(E) Concentrado de plaquetas 

 

Questão 39 

Qual das alternativas abaixo apresenta um ensaio 
considerado informativo para fins de equivalência 
farmacêutica? 

 

(A) pH 

(B) Desintegração 

(C) Viscosidade 

(D) Friabilidade 

(E) Cromatografia 

 

Questão 40 

O midazolam é um medicamento psicotrópico sujeito a 
notificação de receita “B”. Em relação a notificação de 
receita B, é correto afirmar que: 

 

(A) poderá conter no máximo 1 ampola. 

(B) poderá conter quantidade para tratamento 
correspondente no máximo de 6 meses. 

(C) poderá conter no máximo 8 ampola. 

(D) poderá conter quantidade para tratamento 
correspondente no máximo de 30 dias. 

(E) poderá conter quantidade para tratamento 
correspondente no máximo de 60 dias. 

 

Questão 41 

A talidomida é um medicamento imunossupressor inserido 
na lista C3 de medicamentos sujeitos a controle especial. 
Qual é o prazo de validade da Notificação de Receita 
Especial da Talidomida, contando a partir da sua emissão? 

 

(A) 10 dias 

(B) 15 dias 

(C) 30 dias 

(D) 60 dias 

(E) 6 meses 
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Questão 42 

“Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios 
ativos, apresenta a mesma concentração, forma 
farmacêutica, via de administração, posologia e indicação 
terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento 
de referência registrado no órgão federal responsável pela 
vigilância sanitária, podendo diferir somente em 
características relativas ao tamanho e forma do produto, 
prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e 
veículos, devendo sempre ser identificado por nome 
comercial ou marca”, corresponde a definição de: 

 

(A) medicamento genérico. 

(B) medicamento de referência. 

(C) placebo. 

(D) medicamento similar.  

(E) preparação magistral. 

 

Questão 43 

Qual é o termo utilizado para indicar “o tempo necessário 
para que a quantidade do fármaco se reduza à metade 
durante a eliminação”? 

 

(A) Depuração 

(B) Meia vida 

(C) Volume de distribuição 

(D) Biodisponibilidade 

(E) Bioequivalência 

 

Questão 44 

Os Anti-inflamatórios não esteroidais compartilham um 
modo de ação comum, que envolve a inibição das enzimas 
ciclooxigenases (COX). Qual dos medicamentos abaixo é 
um inibidor seletivo da COX2? 

 

(A) Indometacina 

(B) Piroxicam 

(C) Sulindaco 

(D) Meloxicam 

(E) Diclofenaco  

 

Questão 45 

Qual medicamento exerce seu efeito antibiótico através da 
inibição da síntese da parede celular por meio de 
sua ligação firme à extremidade terminal D-Ala-D-Ala do 
pentapeptídeo peptidoglicano em crescimento? 

 

(A) Glicopeptídeos  

(B) Penicilinas 

(C) Quinolonas 

(D) Aminoglicosídeos 

(E) Macrolídeos 

 

Questão 46 

O ciprofloxacino é um antibiótico de amplo espectro que 
possui excelente atividade contra bactérias Gram negativas 
e atividade moderada contra bactérias Gram-positivas. 
Durante a dispensação do ciprofloxacino, qual orientação o 
farmacêutico deve fornecer ao paciente? 

 

(A) O ciprofloxacino não deve ser administrado com 
estômago vazio, devendo ser tomado juntamente com 
leite 

(B) O tratamento com ciprofloxacino deverá ser suspenso 
imediatamente após o desaparecimento dos sintomas 

(C) O ciprofloxacino deve ser administrado por via oral 2h 
antes ou 4h após alimentação 

(D) Exantemas cutâneos são eventos adversos frequentes 
observados em pacientes em tratamento com 
ciprofloxacino 

(E) A administração de ciprofloxacino poderá desencadear 
anemia megaloblástica, leucopenia e granulocitopenia 

 

Questão 47 

“Ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta 
terapias farmacológicas e não farmacológicas, e outras 
intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, 
visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, e à 
prevenção de doenças e de outros problemas de saúde”, 
corresponde à definição de: 

 

(A) plano de cuidado. 

(B) evolução farmacêutica. 

(C) anamnese farmacêutica. 

(D) rastreamento em saúde. 

(E) prescrição farmacêutica. 

 

Questão 48 

Qual é a quantidade de sacarosa necessária para preparar 
500 mL de xarope simples de sacarose 85% (p/v)? 

 

(A) 85g 

(B) 0,085g 

(C) 0,0425g 

(D) 425g 

(E) 170g 
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Questão 49 

Para  preparar 5000 mL de uma solução de álcool 70% 
(v/v), é necessário misturar qual volume de etanol 90% 
(v/v) e de água, respectivamente? 

 

(A) 1,5L de álcool 90% e 3,5L de água 

(B) 2,5 L de álcool 90% e 2,5 L de água 

(C) 3,8 L de álcool 90% e 1,2L de água 

(D) 3,5 L de álcool 90% e 1,5L de água 

(E) 380 mL de álcool 90% e 120mL de água 

 

Questão 50 

A carbamazepina é anticonvulsivante, cuja dispensação 
requer a apresentação de receita de controle especial. 
Qual é a quantidade máxima de carbamazepina que 
poderá ser dispensada por receita?  

 

(A) Máximo de 180 comprimidos, se o medicamento for 
administrado duas vezes ao dia 

(B) Máximo de 60 comprimidos, se o medicamento for 
administrado uma vez ao dia 

(C) Máximo de 30 comprimidos, independentemente da 
posologia 

(D) Máximo de 360 comprimidos, se o medicamento for 
administrado duas vezes ao dia 

(E) Em qualquer quantidade solicitada pelo prescritor 

 


