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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Com efeito, um dia de manhã, estando a passear
na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu
tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a
pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim, que
é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito,
deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até
tomar a forma de um X: decifra-me ou devoro-te. 

Essa ideia era nada menos que a invenção de um
medicamento sublime, um emplastro anti-hipocondríaco,
destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na
petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do
governo para esse resultado, verdadeiramente cristão.
Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias
que deviam resultar da distribuição de um produto de
tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou
cá do outro lado da vida, posso confessar tudo: o que me
influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos
jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e enfim nas
caixinhas do remédio, estas três palavras: Emplasto Brás
Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do
cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me
arguam esse defeito; fio, porém, que esse talento me hão
de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia duas
faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra
para mim. De um lado, filantropia e lucro; de outro lado,
sede de nomeada. Digamos: — amor da glória. 

Machado de Assis. Memórias Póstumas de

Brás Cubas. Internet: <machado.mec.gov.br>. 

QUESTÃO 1

Infere-se do texto que o principal motivo para que o narrador 
levasse a ideia do emplastro adiante foi o(a) 

(A) reconhecimento de seu talento, pois ele gostava de
ostentar.

(B) retorno financeiro do medicamento, que seus amigos
colheriam.

(C) vantagem do medicamento para a humanidade, que
estaria curada de um grande mal que a assola.

(D) interesse que o governo teria em sua invenção.
(E) fato de que sua invenção traria benefícios tanto para a

população quanto para si.

QUESTÃO 2

Preservando-se os sentidos do texto, a palavra “Súbito” (linha 5) 
poderia ser corretamente substituída por 

(A) Provavelmente.
(B) Admirado.
(C) Calculadamente.
(D) Repentinamente.
(E) Inconformado.

QUESTÃO 3

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação no texto, 
assinale a alternativa correta. 

(A) A correção gramatical e os sentidos do texto seriam
mantidos caso se inserisse uma vírgula logo após
“trapézio” (linha 2).

(B) A vírgula após “anti-hipocondríaco” (linha 9) poderia
ser corretamente substituída por travessão.

(C) Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a
vírgula empregada após “medalhas” (linha 24) poderia
ser substituída por dois-pontos.

(D) A vírgula após “jornais” (linha 18) poderia ser suprimida
sem prejuízo para a correção gramatical do texto.

(E) A coerência do texto seria mantida caso o sinal de
dois-pontos após “tudo” (linha 16) fosse substituído
por ponto final, com os devidos ajustes de letras
maiúsculas e minúsculas.

QUESTÃO 4

No trecho “a minha ideia trazia duas faces, como as 
medalhas, uma virada para o público, outra para mim” (linhas 
de 23 a 25), o vocábulo “como” foi empregado com valor 

(A) causal.
(B) comparativo.
(C) conformativo.
(D) aditivo.
(E) proporcional.

QUESTÃO 5

Dadas as relações de coesão do texto, o trecho “até tomar a 
forma de um X” (linhas 6 e 7) refere-se a 

(A) “os braços e as pernas” (linha 6).
(B) “um grande salto” (linha 6).
(C) “Eu” (linha 5).
(D) “cérebro” (linha 3).
(E) “uma ideia” (linha 2).
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Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa que apresenta o programa, compatível 

com o ambiente Windows, por meio do qual é possível assistir 

a um vídeo com legendas. 

(A) VLC Media Player

(B) Paint

(C) NotePad++

(D) Winrar

(E) Cortana

QUESTÃO 7

São categorias de formatação de células disponíveis no 

Microsoft Excel 2013: 

(A) Data; Contábil; e Byte.

(B) Porcentagem; Hora; e Bit.

(C) Dinâmico; Geral; e Personalizado.

(D) Número; Porcentagem; e Dinâmico.

(E) Número; Moeda; e Texto.

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que apresenta os acessos às 
ferramentas de recuperação avançada disponíveis no Painel 
de Controle do Windows 10. 

(A) Criar uma unidade de recuperação e Desfragmentar
disco rígido

(B) Criar uma unidade de recuperação e Abrir Restauração
de Sistema

(C) Abrir Restauração de Sistema e Corrigir problemas de
Rede

(D) Ativar Centro de Mobilidade do Windows e Criar uma
unidade de recuperação

(E) Realizar indexação de arquivos e Corrigir problemas de
Rede

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que apresenta a rede de curto alcance 
que permite a conexão de componentes sem a utilização de 
fios, como, por exemplo, a conexão de um computador com 
uma impressora. 

(A) Wide Area Network

(B) Storage Area Network

(C) Personal Area Network

(D) Metropolitan Area Network

(E) Regional Area Network

QUESTÃO 10

São programas maliciosos que fornecem ao criminoso o 
poder de acessar, de forma oculta, o computador da vítima 
quando instalados e que têm como objetivo roubar 
informações e tornar o computador remoto um verdadeiro 
“escravo” para a execução de atividades ilegais os 

(A) defaces.
(B) sniffers.
(C) ataques de engenharia social.
(D) Trojans.
(E) hoaxes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
0 

QUESTÃO 11

Acerca do Conselho Federal de Farmácia e de seus 
conselheiros, assinale a alternativa correta. 

(A) Os conselheiros federais serão eleitos, em seus estados
de origem, juntamente com três suplentes.

(B) O mandato da diretoria do Conselho Federal terá a
duração de dois anos, sendo seus membros eleitos por
meio de voto direto e secreto, por maioria absoluta.

(C) O mandato dos membros do Conselho Federal é
privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira,
com remuneração de um salário-mínimo vigente, e
terá a duração de quatro anos.

(D) Perderá o mandato o conselheiro federal que, sem
prévia licença do Conselho, faltar a cinco reuniões
plenárias consecutivas, sendo sucedido pelo suplente.

(E) A eleição para o Conselho Federal far-se-á por meio de
voto direto e público, por maioria simples, exigido o
comparecimento da maioria absoluta dos inscritos.

QUESTÃO 12

A respeito das atribuições do Conselho Federal de Farmácia, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Compete ao Conselho Federal aprovar os regimentos
internos organizados pelos Conselhos Regionais,
modificando o que se tornar necessário, a fim de
manter a unidade de ação.

(B) Compete ao Conselho Federal eleger, na
última reunião ordinária de cada biênio, sua
diretoria, composta de presidente, vice-presidente,
secretário-geral e tesoureiro.

(C) Compete ao Conselho Federal publicar o relatório
bimestral dos seus trabalhos e, periodicamente, a
relação de todos os profissionais registrados.

(D) Compete ao Conselho Federal, pela aprovação de dois
terços de seus membros, estabelecer as normas de
processo eleitoral aplicáveis às instâncias federal e
regional.

(E) Compete ao Conselho Federal julgar, em penúltima
instância, os recursos das deliberações dos Conselhos
Regionais.

QUESTÃO 13

Quanto às taxas e às anuidades cobradas pelo Conselho 
Federal e pelos Conselhos Regionais de Farmácia, assinale a 
alternativa correta. 

(A) É vedada a cobrança de taxas pela expedição ou
substituição de carteira profissional.

(B) A anuidade devida em razão do registro de
profissionais nos Conselhos Regionais será fixada pelo
Conselho Federal.

(C) Eventuais doações não constituem a renda do
Conselho Federal.

(D) As anuidades pagas pelos profissionais serão
repartidas, em partes iguais, entre os Conselhos
Regionais nos quais forem registrados e o Conselho
Federal.

(E) Cada Conselho Regional destinará um quarto de sua
renda líquida à formação de um fundo de assistência a
seus membros necessitados, quando inválidos ou
enfermos.

QUESTÃO 14

Com relação ao controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, assinale 
a alternativa correta. 

(A) A dispensação de medicamentos é privativa de
farmácias.

(B) A dispensação de plantas medicinais é privativa das
farmácias, das drogarias e dos dispensários de
medicamentos, observados o acondicionamento
adequado e a classificação botânica.

(C) A venda de produtos dietéticos com substâncias
medicamentosas será realizada nos estabelecimentos
de dispensação e no comércio fixo.

(D) Insumos farmacêuticos poderão ser entregues à
dispensação ainda que não atendam aos padrões de
qualidade oficialmente reconhecidos.

(E) Para atendimento exclusivo a seus usuários, os
estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor
de medicamentos anódinos, que não dependam de
receita médica, observada a relação elaborada pelo
órgão sanitário federal.
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QUESTÃO 15

No que se refere ao controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, assinale 
a alternativa correta. 

(A) A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a
assistência de técnico responsável, inscrito no
Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei.

(B) Somente será permitido o funcionamento de farmácia
e drogaria sem a assistência do técnico responsável, ou
do seu substituto, pelo prazo de até dez dias.

(C) É vedado à drogaria manter serviço de atendimento ao
público para aplicação de injeções.

(D) A farmácia poderá manter laboratório de análises
clínicas, ainda que este não esteja instalado em
dependência distinta e separada, desde que sob a
responsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico.

(E) A cada farmacêutico será permitido exercer a direção
técnica de apenas uma farmácia.

QUESTÃO 16

Acerca da vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e 
correlatos, os cosméticos, os saneantes e outros produtos, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Os produtos destinados ao uso infantil poderão conter
substâncias cáusticas ou irritantes, desde que tenham
embalagens isentas de partes contundentes e não
sejam apresentados sob a forma de aerossol.

(B) As drogas, os medicamentos e quaisquer insumos
farmacêuticos correlatos, os produtos de higiene, os
cosméticos e os saneantes domissanitários,
importados ou não, somente serão entregues ao
consumo nas embalagens originais ou em outras
previamente autorizadas pelo Ministério da Saúde.

(C) A modificação das condições de fabricação de drogas,
medicamentos e insumos farmacêuticos, ainda que
ocorra de forma não autorizada, não gera o
cancelamento do respectivo registro.

(D) É possível o registro de inseticidas que ofereçam risco
à saúde de animais domésticos de sangue quente,
desde que seus respectivos rótulos possuam
advertências suficientes.

(E) Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer
outro produto com a exigência de venda sujeita à
prescrição médica ou odontológica, a propaganda
ficará restrita a publicações que se destinem à
distribuição exclusivamente a médicos.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que apresenta um direito básico do 
consumidor estabelecido na Lei n.o 8.078/1980. 

(A) acesso aos órgãos judiciários e administrativos com
vistas à prevenção ou à reparação de danos
patrimoniais e morais, salvo se forem de natureza
coletiva, assegurada a proteção jurídica, administrativa
e técnica aos necessitados

(B) manutenção das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais

(C) proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
sendo lícita a veiculação de comerciais coercitivos

(D) efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos

(E) facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
e, cumulativamente, quando for ele hipossuficiente,
segundo os critérios econômicos estabelecidos pela
Secretaria Nacional do Consumidor

QUESTÃO 18

Segundo a Lei n.o 8.078/1980, a oferta e a apresentação de 
produtos ou serviços devem assegurar aos consumidores 
informações 

(A) preferencialmente em língua portuguesa, sendo
admitido qualquer idioma adotado como oficial pelo
Mercosul.

(B) corretas, claras e subjetivas, advindas de avaliações
feitas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia.

(C) sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança
dos consumidores.

(D) sobre suas características, suas qualidades e sua
quantidade, mas não sobre sua composição.

(E) exclusivamente sobre suas características, suas
qualidades, sua quantidade e sua composição, sendo
os demais dados considerados apenas para fins
comerciais.
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QUESTÃO 19

Conforme a Lei n.o 8.078/1980, assinale a alternativa correta 
quanto à publicidade de produtos ou serviços. 

(A) A publicidade abusiva é proibida, mas a enganosa é
lícita.

(B) É abusiva qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário inteira ou
parcialmente falsa ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão, capaz de induzir a erro o
consumidor a respeito da natureza, das características,
da qualidade, da quantidade, das propriedades, da
origem, do preço e de quaisquer outros dados sobre
produtos e serviços.

(C) É enganosa a publicidade discriminatória de qualquer
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a
superstição, a que se aproveite da deficiência de
julgamento e experiência da criança, a que desrespeite
valores ambientais ou a que seja capaz de induzir o
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou
perigosa à sua saúde ou segurança.

(D) A publicidade é enganosa por omissão quando deixar
de informar sobre dado essencial do produto ou
serviço.

(E) Não existem critérios objetivos para a caracterização
da publicidade como abusiva ou enganosa.

QUESTÃO 20

Com base na Lei n.o 8.078/1980, assinale a alternativa correta 
a respeito das práticas abusivas vedadas aos fornecedores de 
produtos ou serviços. 

(A) A aplicação de índice de reajuste diverso do legal ou
contratualmente estabelecido não é considerada como
prática abusiva e enseja apenas ilícito contratual.

(B) Os fornecedores podem, ainda que sem justa causa,
elevar o preço de produtos ou serviços.

(C) O envio ou a entrega de produtos ao consumidor, sem
solicitação prévia, equipara-se à amostra grátis.

(D) É lícito o repasse de informação depreciativa referente
a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus
direitos.

(E) É vedada a execução de serviços sem a prévia
elaboração de orçamento e a autorização expressa do
consumidor, não havendo exceção mesmo na
existência de práticas anteriores entre as partes
envolvidas.

QUESTÃO 21

Acerca das normas referentes à responsabilidade civil, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Haverá obrigação de reparar o dano quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem, desde que seja constatado o dolo grave.

(B) Os incapazes nunca responderão pelos danos que
causarem.

(C) Os empresários individuais e as empresas respondem,
independentemente de culpa, pelos danos causados
pelos produtos postos em circulação.

(D) A responsabilidade civil é vinculada à comprovação da
responsabilidade criminal.

(E) O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la
não se transmitem com a herança.

QUESTÃO 22

Com relação aos critérios de fixação de indenizações de 
natureza cível, assinale a alternativa correta. 

(A) A indenização mede-se por parâmetros de equidade,
fixados pelo juiz conforme as particularidades do caso
concreto.

(B) A conduta da vítima é absolutamente irrelevante para
a fixação do valor de sua indenização.

(C) No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor
indenizará o ofendido das despesas do tratamento e
dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além
de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver
sofrido.

(D) Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie
ajustada, a obrigação será extinta.

(E) Não existe, no direito brasileiro, previsão legal para o
dever de indenizar a vítima em razão da perda de sua
capacidade laborativa.

QUESTÃO 23

No que se refere à profissão farmacêutica, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O exercício da profissão compreende as análises
reclamadas pela clínica médica.

(B) O comércio direto de produtos químicos com o
consumidor é atribuição privativa de farmacêuticos.

(C) A função de químico bromatologista é privativa de
farmacêuticos.

(D) O farmacêutico não poderá comercializar
medicamentos.

(E) O farmacêutico não poderá fabricar produtos
biológicos ou químicos oficinais.
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QUESTÃO 24 
 
Acerca dos requisitos para o funcionamento de farmácias, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente poderá funcionar a farmácia que disponha de 

laboratório farmacêutico com área superior a vinte 
metros quadrados. 

(B) A farmácia que disponha de armário simples, sem 
fechadura com chave, para a guarda de entorpecentes 
poderá funcionar regularmente. 

(C) É requisito para o funcionamento de farmácias que os 
medicamentos e as drogas sejam contidos em armários 
ou armações envidraçadas e fechadas, livres de poeiras 
e contaminação. 

(D) É dispensável a existência de laboratório farmacêutico. 
(E) A farmácia deverá estar aparelhada com livros 

destinados à transcrição do receituário, sendo 
dispensável o registro de entrada e saída de tóxicos 
entorpecentes e hipnóticos. 

 
QUESTÃO 25 
 
No laboratório das farmácias, é obrigatória a presença de 
 
(A) mesa para manipulação, com tampo acolchoado. 
(B) paredes integralmente revestidas de azulejos brancos. 
(C) piso em ladrilhos de cores escuras. 
(D) dormitório, com camas e sanitários. 
(E) filtro de vela sob pressão, de qualquer tipo. 
 
QUESTÃO 26 
 
Quanto às receitas e aos receituários, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Não é necessário que o farmacêutico, antes de aviar a 

receita, a transcreva literalmente em livro próprio. 
(B) Na ausência do farmacêutico, não poderá, em hipótese 

alguma, ser aviada receita que dependa de 
manipulação e em que figure substância sob sua direta 
fiscalização. 

(C) É lícito aos médicos mandar que suas receitas sejam 
aviadas em determinada farmácia. 

(D) Quando se tratar de medicamento de uso continuado, 
é lícita a repetição de receita que encerre substância 
ativa, mesmo sem autorização escrita do profissional 
responsável. 

(E) O farmacêutico, tendo motivo para julgar a prescrição 
médica como perigosa ao doente, pela alta dose de 
substâncias ativas ou pela incompatibilidade dos 
ingredientes respectivos, exigirá sua confirmação, por 
escrito, pelo profissional. 

QUESTÃO 27 
 
No que diz respeito às drogarias e aos depósitos de drogas, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) As salas de depósito de drogas devem ter o piso 

revestido de ladrilhos de cores claras e possuir paredes 
impermeabilizadas até a altura de três metros. 

(B) É vedada a venda, entre drogarias, de medicamentos 
licenciados para serem vendidos somente sob 
prescrição médica. 

(C) Nas drogarias, é dispensável a existência de livro para 
registro de hipnóticos. 

(D) É terminantemente proibido às drogarias manipular ou 
vender fórmulas magistrais. 

(E) É lícita a venda de drogas em envoltórios customizados, 
diversos dos acondicionamentos originais de seus 
fabricantes. 

 
QUESTÃO 28 
 
Com relação às ervanárias, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É lícito às ervanárias a venda de plantas medicinais por 

atacado. 
(B) A licença das ervanárias deve ser revalidada 

anualmente. 
(C) É lícito às ervanárias negociar fazendo associações ao 

curandeirismo. 
(D) Nas ervanárias, as plantas e partes vegetais poderão 

ser acondicionadas em recipientes abertos. 
(E) As plantas vendidas sob classificação botânica falsa não 

poderão ser apreendidas. 
 
QUESTÃO 29 
 
No que se refere ao funcionamento dos laboratórios de 
análises e pesquisas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É desnecessário que os laboratórios de análises e 

pesquisas disponham de arejamento. 
(B) As paredes de laboratórios de análises e pesquisas 

devem ser revestidas por azulejos brancos, no mínimo 
até dois metros de altura. 

(C) É desnecessário que laboratórios de análises e 
pesquisas disponham de pia com água corrente. 

(D) O funcionamento de laboratórios de análises e 
pesquisas pode ser concedido independentemente da 
presença dos utensílios relacionados ao fim a que se 
destinam. 

(E) Não há previsão de aplicação de multa aos laboratórios 
de análises e pesquisas que funcionarem em más 
condições de asseio. 
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QUESTÃO 30 
 
A respeito da indústria química e farmacêutica, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A indústria farmacêutica propriamente dita 

compreende a manipulação e o fabrico dos agentes 
medicamentosos de qualquer espécie, exceto os 
biológicos. 

(B) A fabricação de produtos químicos e biológicos é 
privativa da indústria farmacêutica. 

(C) Os produtos oficinais não podem ser preparados e 
vendidos por farmácias e laboratórios farmacêuticos. 

(D) As filiais ou sucursais de fábricas ou laboratórios 
industriais farmacêuticos estabelecidos dentro ou fora 
do País são considerados como fábricas e laboratórios 
autônomos, regulando-se a sua instalação e o seu 
funcionamento pelo estabelecido para novas fábricas e 
novos laboratórios farmacêuticos. 

(E) Os laboratórios industriais farmacêuticos que 
fabricarem ou manipularem quaisquer produtos ou 
especialidades injetáveis não precisam possuir sala ou 
câmara asséptica. 

 

QUESTÃO 31 
 

Acerca das especialidades farmacêuticas, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A especialidade farmacêutica para qualquer uso ou fim 

não poderá ser entregue ao consumo público antes de 
ser devidamente licenciada, podendo a licença ser 
requerida por qualquer interessado. 

(B) É terminantemente proibido anunciar, vender, fabricar 
ou manipular preparados secretos e atribuir aos 
licenciados propriedades curativas ou higiênicas que 
não tenham sido mencionadas na licença respectiva. 

(C) São preparados secretos aqueles cujas fórmulas 
estejam consignadas na Farmacopeia Brasileira. 

(D) O licenciamento das especialidades farmacêuticas é 
válido por três anos. 

(E) Os preparados farmacêuticos importados que não 
estiverem devidamente licenciados não poderão  
sair das alfândegas, competindo ao interessado 
reexportá-los no prazo de trinta dias, findo o qual serão 
estes inutilizados. 

 

QUESTÃO 32 
 

Com relação às águas minerais, assinale a alternativa correta. 
 

(A) As águas minerais naturais a que se atribuam 
propriedades terapêuticas poderão ser expostas à 
venda antes da verificação de sua composição e 
eficácia. 

(B) É dispensável que os rótulos das águas minerais tragam 
a especificação do lugar e da fonte de onde estas são 
provenientes. 

(C) Nenhuma água mineral natural poderá ser exposta à 
venda sem que o proprietário ou a empresa 
concessionária da fonte prove ter feito as obras de 
captação necessárias para garantir a pureza da água, 
química e bacteriologicamente. 

(D) Uma vez analisadas as condições de captação e 
exploração de águas minerais, é vedado às autoridades 
competentes promover novas análises. 

(E) É dispensável que as águas minerais de procedência 
estrangeira tenham um representante no País. 

QUESTÃO 33 
 
Quanto às definições do controle sanitário, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Considera-se como medicamento o produto 

farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com 
finalidade exclusivamente profilática. 

(B) Os insumos farmacêuticos são restritos às  
matérias-primas aditivas de natureza química. 

(C) Dispensação é o ato de fornecimento de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 
desde que seja remunerado, ao consumidor. 

(D) Produto dietético é aquele tecnicamente elaborado 
para atender às necessidades dietéticas de pessoas em 
condições fisiológicas especiais. 

(E) Fracionamento é o procedimento que integra a 
dispensação de medicamentos na forma fracionada, 
efetuado sem a necessidade de supervisão e 
responsabilidade de profissional farmacêutico 
habilitado. 

 
QUESTÃO 34 
 
No que concerne aos medicamentos genéricos, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) É dispensável a denominação genérica dos 

medicamentos em suas embalagens. 
(B) O cartucho da embalagem dos medicamentos, 

produtos dietéticos e correlatos que só podem ser 
vendidos sob prescrição médica deverão ter uma faixa 
verde em toda a sua extensão, no seu terço médio 
inferior, sendo vedada a sua colocação no rodapé do 
cartucho, e com largura não inferior a um quinto da 
maior face total, contendo os seguintes dizeres: Venda 
sob prescrição médica. 

(C) É desnecessário o uso da denominação genérica nos 
formulários ou pedidos de registro e nas autorizações 
relativas à importação de medicamentos. 

(D) Quando se tratar de medicamento que contenha uma 
associação ou combinação de princípios ativos, em 
dose fixa, é dispensada a utilização de denominação 
genérica. 

(E) Nas embalagens de medicamentos genéricos, as letras 
deverão guardar entre si as devidas proporções de 
distância, indispensáveis à sua fácil leitura e destaque, 
principalmente, no que diz respeito à denominação 
genérica para a substância-base, que deverá 
corresponder à metade do tamanho das letras e dos 
caracteres do nome comercial ou da marca. 
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QUESTÃO 35
 

No que se refere ao crime de falsificação, corrupção, 
adulteração ou alteração de substância ou produtos 
alimentícios, assinale a alternativa correta. 

(A) Incide em conduta ilícita aquele que corromper,
adulterar, falsificar ou alterar substância e produto
alimentício destinado a consumo, tornando-os nocivos
à saúde ou reduzindo-lhes o valor nutritivo.

(B) O crime de falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de substância ou produtos alimentícios não
admite a modalidade culposa.

(C) Entregar a consumo substância alimentícia adulterada,
embora seja infração cível e administrativa, não enseja
conduta criminosa.

(D) O crime de falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de substância ou produtos alimentícios não
se consuma se a conduta do agente causar apenas a
redução do valor nutritivo do alimento.

(E) A venda de bebidas adulteradas somente configura
crime se estas possuírem teor alcoólico.

QUESTÃO 36

A respeito do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou 
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais, assinale a alternativa correta. 

(A) O crime de falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou
medicinais não admite a aplicação de pena de multa.

(B) Incorre em conduta criminosa aquele que vende,
expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de
qualquer forma, distribui ou entrega a consumo
produto falsificado, corrompido, adulterado ou
alterado.

(C) A venda de cosméticos falsificados não configura
conduta criminosa.

(D) O crime de falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou
medicinais não admite a modalidade culposa.

(E) Não incide em conduta criminosa aquele que distribuir
produtos adquiridos de estabelecimento sem licença
da autoridade sanitária competente.

QUESTÃO 37

Quanto aos crimes contra a saúde pública, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O emprego, no fabrico de produto destinado a
consumo, de substância aromática que não seja
expressamente permitida pela legislação sanitária não
configura crime.

(B) A venda de produtos fabricados com o uso de
substância conservadora que não esteja
expressamente permitida pela legislação sanitária não
configura conduta criminosa.

(C) Incide em conduta criminosa aquele que inculcar, em
invólucro ou recipiente de produtos terapêuticos ou
medicinais, a existência de substância que não se
encontra em seu conteúdo.

(D) Não configura conduta criminosa ter em depósito
substância destinada à falsificação de produtos
alimentícios, terapêuticos ou medicinais.

(E) A fabricação de coisa ou substância nociva à saúde
configura crime punível exclusivamente com multa.

QUESTÃO 38

Acerca das atribuições do Conselho Regional de Farmácia do 
estado do Maranhão, assinale a alternativa correta. 

(A) Compete ao Conselho Regional de Farmácia fiscalizar o
exercício das atividades farmacêuticas, mas a aplicação
de eventuais punições é competência exclusiva do
Conselho Federal.

(B) Compete ao Conselho Regional de Farmácia elaborar e
implementar seu regimento interno,
independentemente da homologação do Conselho
Federal.

(C) Compete ao Conselho Regional de Farmácia julgar, em
última instância, os processos de interesse da profissão
farmacêutica afetos à sua jurisdição administrativa.

(D) Compete ao Conselho Regional de Farmácia dirimir
dúvidas relativas à competência e ao âmbito das
atividades profissionais farmacêuticas.

(E) Compete ao Conselho Regional de Farmácia apreciar e
julgar suas contas, sem necessidade de que estas sejam
encaminhadas ao Conselho Federal.

QUESTÃO 39

Com relação à composição do Conselho Regional de Farmácia 
do estado do Maranhão, assinale a alternativa correta. 

(A) O Conselho Regional de Farmácia será composto por
dez conselheiros, sendo cinco efetivos e cinco
suplentes.

(B) O Conselho Regional de Farmácia será composto por
doze conselheiros, sendo dez efetivos e dois suplentes.

(C) O Conselho Regional de Farmácia será composto por
quinze conselheiros, sendo oito efetivos e sete
suplentes.

(D) O Conselho Regional de Farmácia será composto por
quinze conselheiros, sendo dez efetivos e cinco
suplentes.

(E) O Conselho Regional de Farmácia será composto por
quinze conselheiros, sendo doze efetivos e três
suplentes.

QUESTÃO 40

No que concerne aos órgãos do Conselho Regional de 
Farmácia do estado do Maranhão, assinale a alternativa 
correta. 

(A) As câmaras técnicas especializadas possuem caráter
transitório e são subordinadas à diretoria.

(B) As câmaras técnicas especializadas possuem caráter
transitório e não são subordinadas a qualquer outro
órgão.

(C) As comissões assessoras regimentais são de caráter
permanente e são subordinadas à diretoria.

(D) As comissões assessoras regimentais são de caráter
permanente e são subordinadas ao plenário.

(E) As comissões assessoras regimentais são de caráter
transitório e são subordinadas à diretoria.
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QUESTÃO 41 
 

A respeito do plenário do Conselho Regional de Farmácia do 
estado do Maranhão, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O plenário reunir-se-á, ordinariamente, até duas vezes 
por mês, para tratar de assuntos de rotina. 

(B) O plenário reunir-se-á, ordinariamente, 
quadrimestralmente, para aprovar o balancete do 
quadrimestre anterior. 

(C) O plenário reunir-se-á, ordinariamente, até quatro 
vezes por mês, para tratar de assuntos de rotina. 

(D) O plenário reunir-se-á, extraordinariamente, nos 
prazos da lei, para apreciar e julgar a proposta 
orçamentária para o exercício seguinte. 

(E) O plenário reunir-se-á, extraordinariamente, para dar 
posse aos conselheiros eleitos e, ordinariamente, para 
dar posse aos membros da diretoria. 

 

QUESTÃO 42 
 

Acerca das câmaras técnicas especializadas do Conselho 
Regional de Farmácia do estado do Maranhão, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Cada câmara técnica especializada nomeada pelo 
presidente compõe-se de, no mínimo, três 
conselheiros, que a integrarão pelo prazo de dois anos, 
podendo haver a recondução de, no máximo, dois de 
seus membros. 

(B) Cada câmara técnica especializada nomeada pelo 
presidente compõe-se de, no mínimo, três 
conselheiros, que a integrarão pelo prazo de três anos, 
podendo haver a recondução de, no máximo, dois de 
seus membros. 

(C) Cada câmara técnica especializada nomeada pelo 
presidente compõe-se de, no mínimo, três 
conselheiros, que a integrarão pelo prazo de um ano, 
podendo haver a recondução de, no máximo, dois de 
seus membros. 

(D) Cada câmara técnica especializada nomeada pelo 
presidente compõe-se de, no mínimo, cinco 
conselheiros, que a integrarão pelo prazo de um ano, 
podendo haver a recondução de, no máximo, dois de 
seus membros. 

(E) Cada câmara técnica especializada nomeada pelo 
presidente compõe-se de, no mínimo, cinco 
conselheiros, que a integrarão pelo prazo de dois anos, 
podendo haver a recondução de, no máximo, três de 
seus membros. 

 

QUESTÃO 43 
 

Com relação ao secretário-geral do Conselho Regional de 
Farmácia do estado do Maranhão, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Compete ao secretário-geral fiscalizar a arrecadação da 
receita e a realização da despesa do Conselho Regional. 

(B) Compete ao secretário-geral preparar o orçamento 
anual do Conselho Regional. 

(C) Compete ao secretário-geral elaborar as contas do 
exercício seguinte do Conselho Regional. 

(D) Compete ao secretário-geral solicitar ao  
vice-presidente os atos de nomeação de pessoal 
necessários aos serviços da secretaria. 

(E) Compete ao secretário-geral substituir o  
vice-presidente ou o tesoureiro nos seus 
impedimentos e em suas ausências ocasionais. 

QUESTÃO 44 
 

No que se refere à diretoria do Conselho Regional de Farmácia 
do estado do Maranhão, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A diretoria, constituída de presidente, vice-presidente, 

secretário-geral e tesoureiro, é o órgão colegiado 
executivo do Conselho Regional de Farmácia. 

(B) A diretoria, constituída de presidente, vice-presidente, 
secretário-geral e dois tesoureiros, é o órgão colegiado 
executivo do Conselho Regional de Farmácia. 

(C) A diretoria, constituída de presidente, dois  
vice-presidentes, secretário-geral e dois tesoureiros, é 
o órgão colegiado executivo do Conselho Regional de 
Farmácia. 

(D) A diretoria, constituída de presidente, dois  
vice-presidentes, secretário-geral e tesoureiro, é o 
órgão colegiado executivo do Conselho Regional de 
Farmácia. 

(E) A diretoria, constituída de presidente, dois  
vice-presidentes, dois secretários-gerais e tesoureiro, é 
o órgão colegiado executivo do Conselho Regional de 
Farmácia. 

 

QUESTÃO 45 
 

No que diz respeito às comissões do Conselho Regional de 
Farmácia do estado do Maranhão, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O Conselho Regional de Farmácia terá apenas duas 

comissões permanentes: a Comissão de Tomada de 
Contas e a Comissão de Ética Profissional. 

(B) O Conselho Regional de Farmácia terá três comissões 
permanentes: a Comissão de Tomada de Contas; a 
Comissão de Ética Profissional; e a Comissão de 
Assistência Profissional. 

(C) O Conselho Regional de Farmácia terá quatro 
comissões permanentes: a Comissão de Tomada de 
Contas; a Comissão de Ética Profissional; a Comissão de 
Assistência Profissional; e a Comissão de Fiscalização. 

(D) O Conselho Regional de Farmácia terá apenas duas 
comissões permanentes: a Comissão de Tomada de 
Contas e a Comissão de Fiscalização. 

(E) O Conselho Regional de Farmácia terá três comissões 
permanentes: a Comissão de Tomada de Contas; a 
Comissão de Ética Profissional; e a Comissão de 
Fiscalização. 

 

QUESTÃO 46 
 
Quanto ao farmacêutico fiscal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A cédula de identidade funcional do farmacêutico fiscal 

será de porte facultativo. 
(B) Os Conselhos Regionais de Farmácia são obrigados a 

exigir o uso de uniforme pelos farmacêuticos fiscais. 
(C) É vedada a identificação do farmacêutico fiscal por 

meio de colete ou uniforme. 
(D) O colete e a carteira de identificação funcional do 

farmacêutico fiscal obedecerão aos modelos definidos 
pelo Conselho Federal e terão o seu uso implementado 
de forma facultativa. 

(E) É vedada a identificação do farmacêutico fiscal por 
meio de cédula de identificação funcional. 
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QUESTÃO 47

Acerca dos elementos que devem instruir o processo 
administrativo fiscal, assinale a alternativa correta. 

(A) Autuado o estabelecimento, o processo administrativo
fiscal será instruído com, no mínimo, os seguintes
elementos: termo de inspeção; perfil de assistência
farmacêutica da empresa; e defesa deste processo, se
houver.

(B) Autuado o estabelecimento, o processo administrativo
fiscal será instruído com, no mínimo, os seguintes
elementos: termo de inspeção; auto de infração; perfil
de assistência farmacêutica da empresa; atos
constitutivos da empresa; e defesa deste processo, se
houver.

(C) Autuado o estabelecimento, o processo administrativo
fiscal será instruído com, no mínimo, os seguintes
elementos: auto de infração; perfil de assistência
farmacêutica da empresa; e defesa deste processo, se
houver.

(D) Autuado o estabelecimento, o processo administrativo
fiscal será instruído com, no mínimo, os seguintes
elementos: termo de inspeção; auto de infração; perfil
de assistência farmacêutica da empresa; e defesa deste
processo, se houver.

(E) Autuado o estabelecimento, o processo administrativo
fiscal será instruído com, no mínimo, os seguintes
elementos: auto de infração; perfil de assistência
farmacêutica da empresa; relação dos membros do
quadro societário da empresa; e defesa deste
processo, se houver.

QUESTÃO 48

Com relação aos farmacêuticos fiscais, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Os farmacêuticos fiscais devem estar inscritos no
Conselho Regional de sua jurisdição e podem ser
contratados em processo seletivo simplificado, por
meio de entrevistas e análises curriculares.

(B) Os farmacêuticos fiscais deverão estar inscritos no
Conselho Regional de sua jurisdição e,
necessariamente, serão nomeados por aprovação em
concurso público com provas exclusivamente
discursivas.

(C) Os farmacêuticos fiscais deverão trabalhar em regime
de dedicação parcial, sendo lícito assumirem outros
vínculos empregatícios.

(D) Os farmacêuticos fiscais devem estar inscritos no
Conselho Regional de sua jurisdição e devem ser
portadores de carteira nacional de habilitação, no
mínimo, para a categoria A, expedida pelo
Departamento Nacional de Trânsito.

(E) Os farmacêuticos fiscais devem estar inscritos no
Conselho Regional de sua jurisdição e devem ser
portadores de carteira nacional de habilitação, no
mínimo, para a categoria B, expedida pelo
Departamento Nacional de Trânsito.

QUESTÃO 49

Quanto ao perfil de assistência farmacêutica do 
estabelecimento, assinale a alternativa correta. 

(A) O perfil 1 representa assistência farmacêutica
deficitária.

(B) O perfil 2 representa assistência farmacêutica parcial.
(C) O perfil 3 representa assistência farmacêutica efetiva.
(D) O perfil 4 é utilizado para identificar estabelecimentos

irregulares.
(E) O perfil 5 representa assistência farmacêutica efetiva.

QUESTÃO 50

A respeito do índice de desenvolvimento do fiscal, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O índice de desenvolvimento do fiscal é o resultado
obtido pela divisão do número de pontos obtidos em
fiscalização por cada fiscal, ponderados conforme a
complexidade de cada inspeção e o preenchimento da
ficha de fiscalização do exercício das atividades
farmacêuticas realizadas no período de um mês,
dividido pelo número de dias trabalhados
exclusivamente na fiscalização externa, não podendo
este ser inferior a dez dias trabalhados no mês.

(B) O índice de desenvolvimento do fiscal é o resultado
obtido pela divisão do número de pontos obtidos em
fiscalização por cada fiscal, ponderados conforme a
complexidade de cada inspeção e o preenchimento da
ficha de fiscalização do exercício das atividades
farmacêuticas realizadas no período de um mês,
dividido pelo número de dias trabalhados
exclusivamente na fiscalização externa, não podendo
este ser inferior a vinte dias trabalhados no mês.

(C) O índice de desenvolvimento do fiscal é o resultado
obtido pela divisão do número de pontos obtidos em
fiscalização por cada fiscal, ponderados conforme a
complexidade de cada inspeção e o preenchimento da
ficha de fiscalização do exercício das atividades
farmacêuticas realizadas no período de um mês,
dividido pelo número de dias trabalhados
exclusivamente na fiscalização externa, não podendo
este ser inferior a quinze dias trabalhados no mês.

(D) O índice de desenvolvimento do fiscal é o resultado
obtido pela multiplicação do número de pontos obtidos
em fiscalização por cada fiscal, ponderados conforme a
complexidade de cada inspeção e o preenchimento da
ficha de fiscalização do exercício das atividades
farmacêuticas realizadas no período de um mês,
dividido pelo número de dias trabalhados
exclusivamente na fiscalização externa, não podendo
este ser inferior a dezessete dias trabalhados no mês.

(E) O índice de desenvolvimento do fiscal é o resultado
obtido pela multiplicação do número de pontos obtidos
em fiscalização por cada fiscal, ponderados conforme a
complexidade de cada inspeção e o preenchimento da
ficha de fiscalização do exercício das atividades
farmacêuticas realizadas no período de um mês,
dividido pelo número de dias trabalhados
exclusivamente na fiscalização externa, não podendo
este ser inferior a 25 dias trabalhados no mês.




