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2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
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10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
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uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

01. Analise a notícia jornalística a seguir, 
veiculada no início do mês de abril deste ano, 
e marque a alternativa que contém o termo que 
preenche corretamente a lacuna.

“O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou na 
madrugada desta quinta-feira, por seis votos a cinco, 
o pedido de _____________ do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, solicitado pela defesa para 
tentar evitar que ele fosse preso até que o processo 
chegasse ao fim em todas as instâncias da Justiça. 
A votação, iniciada na tarde de quarta-feira, durou 
dez horas e meia”. (BBC Brasil, 04/04/18, com 
adaptações).

a) Anulação do processo.
b) Delação premiada.
c) Habeas corpus.
d) Suspeição do juiz.
________________________________________

02. Considere a seguinte análise sobre 
um conflito que afeta atualmente as relações 
internacionais e assinale a alternativa que indica o 
país de que se trata.

“Um levante pacífico contra o presidente, que teve 
início há sete anos, transformou-se em uma guerra 
civil que já deixou mais de quatrocentos mil mortos, 
devastou cidades e envolveu outros países. Calcula-
se que mais de cinco milhões já tenham deixado 
o país - o maior êxodo da história recente. Em 
abril deste ano, o presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciou que o seu país havia 
iniciado uma série de ataques aéreos na região, em 
coordenação com a França e o Reino Unido”. (BBC 
Brasil, 14/04/18, com adaptações).

a) Afeganistão.
b) Iraque.
c) Rússia.
d) Síria.
________________________________________

03. Leia a seguinte análise sobre um aspecto 
cultural do mundo contemporâneo e assinale a 
alternativa que melhor corresponde ao gênero 
musical descrito.

“É cada vez mais frequente que músicos produzam 
sua arte a partir da digitalização, amostragem 
e reordenação de sons. Essa nova modalidade 
de composição segue, em geral, os seguintes 
princípios: cada música final é usada como matéria 
prima para composições futuras; há uma inteligência 

coletiva que se alimenta do estoque musical 
existente; por fim, cada trecho da música possui 
uma história de composição que segue o mesmo 
padrão. Com isto, pode-se encontrar nesse estilo 
musical os princípios do movimento social da 
cibercultura: interconexão, comunidade virtual e 
inteligência coletiva”. (Portal Imaginarium, 15/04/18, 
com adaptações).

a) Bossa Nova.
b) Jazz Clássico.
c) Rock Progressivo.
d) Música Eletrônica.
________________________________________

04. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assegurar a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária é dever:

a) da sociedade em geral, excetuando-se o poder 
público.
b) reservado apenas aos pais ou cuidadores, com 
auxílio do Estado.
c) exclusivo do poder público, sendo vedada a 
participação da família. 
d) da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público.

________________________________________
QUESTÕES 05 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o texto abaixo para responder as 
questões de 05 a 10.

Confira a seguir os principais trechos da conversa 
com o filósofo, em que ele diz o que pensa sobre 
temas como propósito, obsessão pela carreira e 
equilíbrio entre lazer e trabalho:

EXAME.com – O excesso de trabalho está roubando 
cada vez mais tempo do lazer e da convivência 
familiar. Num mercado tão competitivo, ainda é 
possível ter uma carreira de sucesso sem sacrificar 
a felicidade em outros âmbitos da vida?

Mário Sérgio Cortella – É evidente que você precisa 
se dedicar à carreira, mas não pode deixar que 
apenas um aspecto da vida obscureça todos os 
demais. É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência. E esse equilíbrio é 
igual ao necessário para andar de bicicleta: você 
precisa estar sempre em movimento para não cair.
Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos sem 
se perder neles. Você pode ter uma alimentação 
equilibrada mas, de vez em quando, mergulhar com 
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alegria numa garrafa de vinho, num churrasco. Mas 
não vai fazer isso todo dia, toda hora. Da mesma 
forma, quando as pessoas fazem cursinho pré-
vestibular, elas não têm fim de semana, não têm 
balada, não têm nada. Mas ninguém vai passar o 
resto da vida fazendo cursinho, senão enlouquece.
Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada. É preciso cautela, 
porque isso vai torná-la infeliz. Há momentos na 
vida em que você vai se dedicar mais aos filhos 
do que à sua carreira. Em outros, você precisará 
trabalhar por 12, 13 horas por dia e ficará menos 
tempo com a família. O importante é não se perder 
nos extremos, mas saber transitar entre eles.

EXAME.com – Não vivemos numa cultura que 
incentiva os extremos?

Mário Sérgio Cortella – Sem dúvida. Existe a ideia 
de que sucesso significa trabalho contínuo, que 
você deve esquecer os outros aspectos da vida. 
Nossa cultura incentiva isso, suga as pessoas, vai 
exaurindo suas forças, transformando cansaço em 
estresse. O cansaço resulta de um esforço intenso. 
O estresse é quando você já não tem compreensão 
do que está fazendo.
No entanto, o que é imposto pela cultura não é 
obrigatório. É preciso andar na contramão dessa 
ideia e tentar buscar o equilíbrio entre as diversas 
faces da vida. Não é fácil, mas também não é 
impossível.

(Texto adaptado. GASPARINI, Claudia. Cortella 
diz qual é o segredo para acordar feliz na 2ª feira. 
EXAME. 13/3/2018.  Disponível em: https://exame.
abril.com.br/carreira/cortella-diz-qual-e-o-segredo-
para-acordar-feliz-na-2a-feira/)

05. A partir das características, linguísticas e 
estruturais, assinale a alternativa que classifica 
corretamente o gênero do texto acima.

a) Notícia.
b) Reportagem.
c) Entrevista.
d) Artigo de opinião.
________________________________________

06. A partir das afirmações de Mário Sérgio 
Cortella, analise as seguintes assertivas:

I. Manter o foco em um único aspecto da vida deve 
ser incentivado.
II. A cultura dos extremos é algo obrigatório, todos 
devem segui-la.
III. Transitar entre os extremos é uma forma de 
encontrar o equilíbrio.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e III apenas.
b) I e II apenas.
c) Apenas I.
d) Apenas III.
________________________________________

07. “É preciso cautela, porque ISSO vai torná-la 
infeliz.”

Assinale a alternativa que contém a afirmação a 
que o pronome demonstrativo destacado se refere 
no texto.

a) “Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada.”
b) “Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos 
sem se perder neles.”
c) “Há momentos na vida em que você vai se dedicar 
mais aos filhos do que à sua carreira.”
d) “Ninguém vai passar o resto da vida fazendo 
cursinho, senão enlouquece.”
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que há linguagem 
figurada.

a) “E esse equilíbrio é igual ao necessário para 
andar de bicicleta.”
b) “Em outros, você precisará trabalhar por 12, 13 
horas por dia e ficará menos tempo com a família.”
c) “Você pode ter uma alimentação equilibrada mas, 
de vez em quando, mergulhar com alegria numa 
garrafa de vinho, num churrasco.”
d) “O cansaço resulta de um esforço intenso.”
________________________________________

09. “Da mesma forma, quando as pessoas 
fazem cursinho pré-vestibular, elas não têm fim de 
semana, não têm balada, não têm nada.”

A respeito do trecho acima, analise as assertivas:

I. O verbo “ter” recebe acento porque seu sujeito é 
“as pessoas”.
II. A vírgula após “semana” e “balada”, separam 
orações coordenadas assindéticas.
III. “Da mesma forma” estabelece uma noção de 
conformidade com o que foi dito anteriormente no 
texto. 

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) I, II, III estão corretas.
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10. ““É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência.”
 Assinale a alternativa que substitui 
corretamente a expressão “um equilíbrio” por um 
pronome oblíquo.

a) É preciso buscar-lo.
b) É preciso buscá-lo.
c) É preciso buscar-lhe.
d) É preciso buscá-o.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 -  MATEMÁTICA

11. Um professor aplica um capital a juros 
simples com taxa de 5% ao mês, durante dez 
meses. No fim desse intervalo de tempo o juro 
produzido foi de R$ 800,00. O valor do capital inicial 
aplicado foi de:

a) R$ 1.200,00
b) R$ 1.400,00
c) R$ 1.500,00
d) R$ 1.600,00
________________________________________

12. Marcos comprou uma piscina que possui 6,0 
m de comprimento, 4,0 m de largura e 1,5 m de 
profundidade. Para que a piscina contenha 28.800 
litros de água, esta deve atingir uma altura de:

a) 40 cm
b) 100 cm
c) 120 cm
d) 135 cm
________________________________________

13. Dadas    as     funções  f(x) = 3x² - 16 e       
h(x) = 9x² - 4x, se x satisfaz a igualdade   f(x) = h(x), 
então 3x é igual a:

a) 9
b) 27
c) 81
d) 243
________________________________________

14. Um carro percorre uma determinada distância 
viajando com velocidade constante por 4 horas. O 
tempo que ele gastaria para percorrer a metade 
daquela distância com velocidade constante igual a 
80% da anterior é igual a:

a) 1,4 h
b) 2,5 h
c) 3,4 h
d) 5,0 h

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

15. Assinale a alternativa INCORRETA, com 
base na Lei Orgânica do Município de Francisco 
Beltrão - PR.

a) Compete ao Presidente da Câmara, entre outras 
atribuições, declarar vago o cargo de Prefeito, Vice-
Prefeito e vereadores, em casos previstos em lei.
b) O Poder Legislativo encaminhará ao Executivo 
o anteprojeto da sua proposta orçamentária para 
ser compatibilizada com a do orçamento geral do 
Município, cujo montante de recursos não poderá 
ser superior a 5% (cinco por cento) da receita geral 
do Município, excluídas as operações de crédito.
c) Em caso de vacância do cargo, o Prefeito será 
substituído pelo Presidente da Câmara, até a 
cessação do impedimento ou término do Mandato.
d) Nos serviços públicos prestados pelo Município, 
por concessionário ou por permissionário e na 
renovação de contratos, será exigido relatório 
de impacto ambiental (RIMA) para avaliar suas 
repercussões no meio ambiente.
________________________________________

16. As deliberações da Câmara de Vereadores 
que visem à alteração do Código Tributário, à 
alteração do nome do Município ou à rejeição de 
parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as 
contas anuais prestadas pelo Prefeito, dependerão, 
respectivamente, do voto de:

a) 2/3 (dois terços), maioria absoluta e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
b) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
c) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e maioria 
absoluta dos membros da Câmara.
d) 2/3 (dois terços), 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
________________________________________

17. De acordo com o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Francisco Beltrão, NÃO é 
dever do servidor:

a) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestadamente ilegais.
b) Promover manifestação de apreço no recinto da 
repartição.
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior 
as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo.
d) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo.
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18. Conforme o Estatuto do Servidor Público 
do Município de Francisco Beltrão, a penalidade 
aplicável ao servidor que proceder de forma 
desidiosa é a de:

a) Demissão.
b) Advertência.
c) Suspensão.
d) Repreensão.
________________________________________
 
19. Clonazepam está indicado isoladamente 
ou como adjuvante no tratamento das crises 
epilépticas, como ansiolítico em geral e distúrbio 
do pânico. Conforme a Portaria SVS/344/98, este 
medicamento está sujeito à notificação de receita 
da lista?

a) Lista A 3 - substâncias psicotrópicas.
b) Lista B1 - substâncias psicotrópicas.
c) Lista B2 - substâncias psicotrópicas anorexígenas.
d) Lista B1 - substâncias entorpecentes.
________________________________________

20. Conforme a Resolução RDC N° 15/2012, 
que dispõe sobre requisitos de boas práticas para 
o processamento de produtos para saúde, das 
alternativas abaixo, em relação às definições, 
assinale a alternativa CORRETA.

I. Barreira técnica: conjunto de medidas 
comportamentais dos profissionais de saúde 
visando à prevenção de contaminação cruzada 
entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na 
ausência de barreiras físicas.

II. Desinfecção de alto nível: processo físico ou 
químico que destrói a maioria dos microrganismos 
de artigos semicríticos, inclusive micobactérias 
e fungos, exceto um número elevado de esporos 
bacterianos.

III. Desinfecção de nível intermediário: processo 
físico ou químico que destrói microrganismos 
patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, 
a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos 
inanimados e superfícies.

IV. Limpeza: remoção de sujidades orgânicas 
e inorgânicas, redução da carga microbiana 
presente nos produtos para saúde, utilizando água, 
detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por 
meio de ação mecânica (manual ou automatizada).

a) Todas as afirmativas estão falsas.
b) Todas as afirmativas estão verdadeiras.
c) Somente a afirmativa I está falsa.
d) Somente a afirmativa IV está falsa.

21. De acordo com a Resolução N ° 67/2007 
a farmácia é classificada conforme os 6 (seis) 
grupos de atividades estabelecidos de acordo com 
a complexidade do processo de manipulação e das 
características dos insumos utilizados. Em relação 
aos grupos de atividades desenvolvidas pelas 
farmácias, qual das alternativas citadas abaixo está 
INCORRETA. 

a) Grupo I: Manipulação de medicamentos a partir 
de insumos/matérias primas, inclusive de origem 
vegetal.

b) Grupo II: Manipulação de substâncias de baixo 
índice terapêutico.

c) Grupo III: Manipulação de antibióticos, hormônios, 
citostáticos e substâncias sujeitas a controle 
especial.

d) Grupo IV: Manipulação de Produtos homeopáticos, 
vegetais, hemoderivados e de doses unitárias.
________________________________________

22. O Sistema Único de Saúde (SUS), é um dos 
maiores sistemas públicos de saúde do mundo no 
qual proporcionou o acesso universal ao sistema 
público de saúde. A rede que compõem o SUS é 
ampla e abrange tanto ações, como serviços de 
saúde. Ela engloba a atenção básica, média e alta 
complexidades, os serviços urgência e emergência, 
a atenção hospitalar, as ações e serviços das 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental 
e assistência farmacêutica. Desta forma, das 
alternativas apresentadas abaixo, qual  NÃO faz 
parte dos PRINCÍPIOS do SUS.

a) Universalização: a saúde é um direito de 
cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado 
assegurar este direito, sendo que o acesso às ações 
e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, 
independentemente de sexo, raça, ocupação, ou 
outras características sociais ou pessoais.
b) Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir 
desigualdades. Apesar de todas as pessoas 
possuírem direito aos serviços, as pessoas não 
são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. 
Em outras palavras, equidade significa tratar 
desigualmente os desiguais, investindo mais onde 
a carência é maior.
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c) Integralidade: este princípio considera as 
pessoas como um todo, atendendo a todas as suas 
necessidades. Para isso, é importante a integração 
de ações, incluindo a promoção da saúde, a 
prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. 
Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe 
a articulação da saúde com outras políticas públicas, 
para assegurar uma atuação intersetorial entre as 
diferentes áreas que tenham repercussão na saúde 
e qualidade de vida dos indivíduos.
d) Responsabilidade: as políticas públicas do 
Ministério da Saúde incluem programas voltados 
para a recuperação, conservação e sustentabilidade 
em variadas áreas ambientais, com o objetivo de 
promover a recuperação de ecossistemas nos 
moldes da nova Lei Florestal.
_________________________________________

23. Analise as afirmativas referentes aos 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo e assinale 
a opção correta:

As Denominações Comum Brasileira (DCB) são 
fundamentais para dar suporte à política nacional de 
medicamentos genéricos e garantir a sua utilização 
em áreas de registro de medicamentos na Anvisa. 
Conforme a RDC N° 63/2012, assinale a alternativa 
CORRETA em relação às regras de nomenclatura de 
DCB.

I. A nomenclatura deve obedecer à grafia e fonética 
da língua portuguesa do Brasil.
II. O nome comum ou genérico deve ser fonética e 
ortograficamente distinto de outros já existentes e 
possuir a grafia mais simples possível.
III. É vedado o uso do nome comercial, marca de 
fábrica ou outros nomes de fantasia como DCB.
IV. Devem ser evitados nomes comuns ou genéricos 
que, por ortografia ou fonética induzam alguma 
sugestão de ordem anatômica, fisiológica, patológica, 
terapêutica ou que possam dar margem a confusão 
com outros.
V. O uso de número ou letra isolados deve ser evitado 
e, se necessário, pode ser utilizada letra maiúscula.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Somente I e V estão incorretas.
c) Somente a alternativa I está incorreta.
d) Somente a alternativa V está incorreta.

24. A Lei que dispõe sobre a vigilância sanitária, 
estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre 
a utilização de nomes genéricos em produtos 
farmacêuticos e dá outras providências é:

a) LEI N° 9.787/1999.
b) LEI N° 6.360/1976.
c) LEI N° 10.205/2001.
d) LEI N° 11.105/2005.
________________________________________

25. Forma farmacêutica líquida de um ou mais 
princípios ativos que consiste de um sistema de 
duas fases que envolvem pelo menos dois líquidos 
imiscíveis e na qual um líquido é disperso na forma 
de pequenas gotas (fase interna ou dispersa) 
através de outro líquido (fase externa ou contínua). 
Normalmente é estabilizada através de um ou 
mais agentes emulsificantes. Assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Suspensão.
b) Emulsão.
c) Esmalte.
d) Solução.
________________________________________

26.  O Código de Ética Farmacêutica 
(Resolução N° 566/2014) contém as normas que 
devem ser observadas pelos farmacêuticos e os 
demais inscritos nos Conselhos Regionais de 
Farmácia no exercício do âmbito profissional. Das 
alternativas apresentadas abaixo, qual NÃO faz 
parte do exercício profissional e seus princípios 
fundamentais.

a) O farmacêutico atuará com respeito à vida 
humana, ao meio ambiente e à liberdade de 
consciência nas situações de conflito entre a 
ciência e os direitos e garantias fundamentais 
previstos na Constituição Federal.
b) A dimensão ética farmacêutica é determinada em 
todos os seus atos, sem qualquer discriminação, 
pelo benefício ao ser humano, ao meio ambiente e 
pela responsabilidade social.
c) O farmacêutico responde individual ou 
solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos 
que praticar, autorizar ou delegar no exercício da 
profissão.
d) O farmacêutico deverá internar e assistir seus 
pacientes em hospitais privados e públicos com 
caráter filantrópico ou não, ainda que não faça 
parte dos seus corpos clínicos, respeitadas as 
normas técnicas aprovadas.



6

27. A Resolução RDC N° 45/2003 visa 
estabelecer normas para o preparo e a 
administração das Soluções Parenterais (SP) 
de modo a manter suas características quanto 
à identidade, compatibilidade, estabilidade, 
esterilidade e segurança. Das alternativas 
apresentadas abaixo, assinale a ALTERNATIVA 
INCORRETA, quanto às normas para o preparo e 
a administração das SP.

a) Para a utilização das SP com segurança é 
indispensável, no preparo e na administração, o 
atendimento a requisitos mínimos que garantam a 
ausência de contaminação microbiológica, física e 
química, bem como interações e incompatibilidades 
medicamentosas.
b) As atividades de preparo e administração das SP 
devem ser realizadas por profissionais habilitados 
e em quantidade suficiente para seu desempenho.
c) Todo profissional envolvido deve conhecer os 
princípios básicos de preparo e administração das 
SP.
d) Os produtos empregados no preparo das SP 
devem ser criteriosamente conferidos com a 
prescrição farmacêutica, bem como inspecionados 
quanto à sua integridade física, coloração, 
presença de partículas, corpos estranhos e prazo 
de validade.
________________________________________

28. A estocagem de medicamentos 
depende da dimensão do volume e de produtos 
a serem estocados, do espaço disponível e 
das condições de conservação exigidas. Das 
alternativas apresentadas abaixo, assinale a 
alternativa CORRETA quanto aos Procedimentos 
Operacionais para Estocagem:

I. Estocar os produtos por nome genérico, lote e 
validade, de forma que permita fácil identificação. 
Os medicamentos com datas de validade mais 
próximas devem ficar à frente.
II. Manter distância entre os produtos, produtos e 
paredes, piso, teto e empilhamentos, de modo a 
facilitar a circulação interna de ar.
III. Estocar os medicamentos de acordo com as 
condições de conservação recomendadas pelo 
fabricante.
IV. Proteger os produtos contra pragas e insetos, 
colocando telas finas nas janelas.
V. Exercer um controle diferenciado dos 
psicofármacos, sujeitos a controle específico 
(Portaria N° 344/98). Esses medicamentos devem 
ficar em local seguro, isolados dos demais, sob 
controle e responsabilidade legal do médico.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Somente as alternativas II e V estão incorretas.
c) Somente a alternativa II está incorreta.
d) Somente a alternativa V está incorreta.
________________________________________

29. É uma resposta farmacológica ou 
clínica a administração de uma combinação de 
medicamentos, diferente dos efeitos de dois 
agentes dados individualmente. O resultado final 
pode aumentar ou diminuir os efeitos de um ou 
dos dois princípios ativos, ou pode promover o 
aparecimento de um novo efeito que não ocorreu 
com um dos princípios ativos sozinho. Essas 
interações podem ocorrer entre princípio ativo-
princípio ativo, princípio ativo-alimentos, princípio 
ativo-exames laboratoriais e princípio ativo-
substâncias químicas. Essa definição é atribuída 
a:

a) Interação medicamentosa.
b) Medicamento genérico.
c) Efeito adverso. 
d) Contra indicação. 
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30. Conforme a Portaria 344/98, das 
alternativas apresentadas abaixo,  em relação 
à notificação de receita, assinale a alternativa 
CORRETA.

I. A Notificação de Receita é o documento que 
acompanhado de receita autoriza a dispensação 
de medicamentos a base de substâncias 
constantes das listas “A1” e “A2” (entorpecentes), 
“A3”, “B1” e “B2” (psicotrópicas), “C2” (retinóicas 
para uso sistêmico) e “C3” (imunossupressoras).

II. A Notificação de Receita deverá estar 
preenchida de forma legível, sendo a quantidade 
em algarismos arábicos e por extenso, sem 
emenda ou rasura.

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

IV. A Notificação de Receita será retida pela 
farmácia ou drogaria e a receita devolvida 
ao paciente devidamente carimbada, como 
comprovante do aviamento ou da dispensação.

V. A Notificação de Receita “A”, para a prescrição 
dos medicamentos e substâncias das listas “A1” 
e “A2” (entorpecentes) e “A3” (psicotrópicos), 
de cor amarela, será impressa, às expensas 
da Autoridade Sanitária Estadual ou do Distrito 
Federal.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Apenas as alternativas I e V estão incorretas.
c) Apenas a alternativa I está incorreta.
d) Apenas a alternativa V está incorreta.


