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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
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.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
01. Considere atentamente os versos a seguir, 
extraídos do poema “Canção”, de Cecília Meireles, 
para responder às próximas questões.

“Pus o meu sonho num navio
e o navio em cima do mar;

- depois, abri o mar com as mãos,
para o meu sonho naufragar”.

Marque a alternativa que indica uma palavra utilizada 
no poema que está no plural.

a) Pus.
b) Mãos.
c) Sonho.
d) Naufragar.
_________________________________________
02. Em relação ao gênero das palavras do 
poema, assinale a alternativa que contém um termo 
no feminino.

a) Mar.
b) Mãos.
c) Navio.
d) Sonho.
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte poema de Manuel 
Bandeira, intitulado Arte de Amar, para responder às 
questões a seguir.

“Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a 
tua alma.

A alma é que estraga o amor.
Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.
Só em Deus — ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.”

03. Marque a alternativa que apresenta a melhor 
interpretação para o sentido do poema.

a) As almas humanas podem se unir em perfeita 
harmonia, mas não os corpos.
b) O verdadeiro amor é capaz de unir as pessoas 
perfeitamente, de corpo e alma.
c) A união amorosa entre duas pessoas, mesmo se 
verdadeira, tem os seus limites.
d) Existe no mundo uma alma gêmea para cada um, 
apenas esperando ser encontrada.
_________________________________________
04. No terceiro verso, em que o poeta afirma 
que “só em Deus ela pode encontrar satisfação”, o 
pronome “ela” se refere a:

a) Alma.
b) Felicidade.
c) Amar.
d) Satisfação.
_________________________________________
05. No quarto verso do poema, Manuel Bandeira 
utiliza a expressão “noutra”. A este respeito, assinale 
a alternativa CORRETA.

a) A presença de um “n” como prefixo da palavra 
“outra” ocorre sempre que esta é antecedida por um 
“não”.
b) É uma expressão que serve para introduzir pela 
primeira vez no poema a palavra “alma”.
c) O poeta emprega propositalmente um erro 
ortográfico, para impactar o leitor.
d) Trata-se de uma palavra formada a partir da 
junção dos termos “em” e “outra”.
_________________________________________
06. Uma das ideias apresentadas por Manuel 
Bandeira em seu poema é a de que “só em Deus 
ela pode encontrar satisfação”. Analise as opções a 
seguir e assinale a que apresenta uma palavra com 
significado OPOSTO ao de “satisfação”.

a) Agrado.
b) Desgosto.
c) Aprazimento.
d) Contentamento.
_________________________________________
07. Ainda com base no poema de Manuel 
Bandeira, analise as alternativas a seguir e assinale 
a que indica APENAS substantivos presentes no 
texto.

a) Corpos - só - não.
b) Tua - ela - mundo.
c) Amar - sentir - entender.
d) Felicidade - alma - Deus.
_________________________________________
08. Examine o parágrafo a seguir, extraído da 
obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima 
Barreto, para responder às próximas questões.

“Eram esses os seus hábitos; ultimamente, porém, 
mudara um pouco; e isso provocava comentários 
no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas 
pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias, 
era visto entrar em sua casa, três vezes por semana 
e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, 
com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. 
Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. 

Um violão em casa tão respeitável! Que seria?”

Com base no texto, assinale a alternativa que 
apresenta uma interpretação INCORRETA sobre o 
seu sentido.
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a) A mudança de hábitos do personagem é notada 
pela vizinhança, que faz comentários a respeito.
b) Fica claro que o personagem descrito tinha como 
hábito, já há muito tempo, receber alguém com um 
violão em sua casa.
c) As visitas habituais do personagem, antes do 
aparecimento do senhor com o violão, eram apenas 
a sua filha e o seu compadre.
d) O narrador dá a entender que, no contexto em 
que se passa a história, um violão não era um objeto 
bem visto pela sociedade.
_________________________________________
QUESTÕES 09 A 14 - MATEMÁTICA

09. O triplo de um número, adicionado 5, é igual 
a 17. Qual é este número?

a) 4.
b) 5.
c) 6.
d) 7.
_________________________________________
10. Uma caixa contém 8 doces. Quantas dessas 
caixas, no mínimo, uma professora precisaria 
comprar para distribuir um doce para cada um de 
seus 75 alunos?

a) 7 caixas.
b) 8 caixas.
c) 9 caixas.
d) 10 caixas.
_________________________________________
11. Uma gaveta possui 6 pares de meias, todos 
os pares diferentes entre si. Considerando que estão 
todas misturadas, qual a probabilidade aproximada 
de se retirar duas meias dessa gaveta e estas serem 
de um mesmo par?

a) 0,75%
b) 9%
c) 11%
d) 12%
.
_________________________________________
12. Qual a soma das soluções da equação quadrática 
x^2-9x+20=0 ?

a) 4.
b) 5.
c) 9.
d) 13.
_________________________________________
13.  Sobre Progressões Aritméticas e Geométricas, 
é correto afirmar que:

a) Uma Progressão Aritmética é uma sequência de 
números composta por um valor inicial e um outro 
valor fixo, que é multiplicado ao valor anterior para 
encontrar o próximo.

b) Uma Progressão Geométrica é uma sequência de 
números composta por um valor inicial e um outro 
valor fixo, que é adicionado ao valor anterior para 
encontrar o próximo.
c) Não há Progressão Geométrica ou Aritmética com 
números negativos.
d) Progressões Aritméticas de razão negativa geram 
sequências de números decrescentes.
_________________________________________
14. Qual aplicação, realizada no regime de juros 
simples, rende R$350,00 após 5 meses em uma 
taxa de 1% ao mês?

a) R$ 7 000,00.
b) R$ 35 000,00.
c) R$ 5 000,00.
d) R$ 70 000,00.
_________________________________________
QUESTÕES 15 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

15. O Estatuto do Idoso estabelece que a 
liberdade é um dos direitos assegurados aos idosos. 
Com base no texto dessa lei, marque a alternativa 
que NÃO apresenta um dos aspectos que envolvem 
o direito à liberdade.

a) Crença e culto religioso.
b) Participação em atos ilícitos.
c) Opinião e expressão.
d) Prática de esportes e de diversões.
_________________________________________
16. De acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a população 
do Município de Honório Serpa é estimada em 
aproximadamente:

a) 5.300 habitantes.
b) 53.000 habitantes.
c) 530.000 habitantes.
d) 5.300.000 habitantes.
_________________________________________
17.  O texto a seguir, extraído de uma matéria 
jornalística publicada recentemente, aborda uma 
situação que envolve a política brasileira da 
atualidade. Analise-o e marque a alternativa que 
contém o nome que preenche corretamente a lacuna.

“Depois de uma batalha judicial que incluiu censura 
pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente 
______________ concedeu uma entrevista 
exclusiva à Folha de São Paulo e ao jornal El País. 
Em uma sala preparada pela Polícia Federal na sede 
do órgão em Curitiba, onde está preso desde abril do 
ano passado, ele conversou com os jornalistas por 
mais de duas horas. Falou sobre a vida na prisão, a 
morte do neto, o governo Bolsonaro, as acusações 
de corrupção e a possibilidade de não sair da prisão”. 
(Folha de São Paulo, 29/04/19, com adaptações).
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a) Eduardo Cunha.
b) Fernando Collor.
c) José Sarney.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.
_________________________________________
18. Examine a seguinte explicação, a respeito do 
conceito de desenvolvimento sustentável, e assinale 
a alternativa que contém o termo que preenche 
corretamente a lacuna.

“Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável 
depende de planejamento e do reconhecimento 
de que os recursos naturais são _________. 
Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com 
crescimento econômico, que depende do consumo 
crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo 
de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois 
leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais 
a humanidade depende”. (WWF, com adaptações).

a) finitos
b) eternos
c) ilimitados
d) inesgotáveis
_________________________________________
19. Com base na Declaração Universal de 
Direitos Humanos, adotada pela Organização das 
Nações Unidas em 1948, analise as seguintes 
alternativas e marque a que NÃO apresenta o 
conteúdo de um de seus artigos.

a) Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido 
ou exilado.
b) Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e 
à segurança pessoal.
c) Ninguém será submetido a tortura nem a penas 
ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 
d) Toda pessoa acusada de um crime deve ter sua 
liberdade suprimida, até que prove juridicamente 
sua inocência.
________________________________________
20. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), considera-se criança a pessoa 
até doze anos de idade incompletos. Segundo a 
mesma lei, é adolescente a pessoa com idade entre:

a) doze e dezoito anos.
b) dez e quatorze anos.
c) dez e dezesseis anos.
d) doze e vinte e dois anos.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
21. O cloreto de potássio é um sal inodoro, 
apresenta-se sob a forma de cristais incolores, 
podendo ser empregado por solução oral, visto que 
o xarope é rapidamente diluído no conteúdo gástrico. 
Desta forma, para preparar (qsp = quantidade 
suficiente para) 300 mL de um xarope sabor morango 
contendo 6 % m/v, qual a quantidade de cloreto de 

potássio deverá ser pesada?

a) Deve-se pesar 1,8 g de cloreto de potássio e 
solubilizar em 300 mL de xarope.
b)Deve-se pesar 18 g de cloreto de potássio e 
solubilizar  em 300 mL de xarope.
c) Deve-se pesar 18g de cloreto de potássio e 
solubilizar  em 282mL de xarope.
d)Deve-se pesar 1,8 g de cloreto de potássio e 
solubilizar em 298,2mL de xarope.
_________________________________________
22. O estado final de apresentação que os 
princípios ativos farmacêuticos possuem após uma 
ou mais operações farmacêuticas executadas com 
ou sem a adição de excipientes apropriados, a fim de 
facilitar a sua utilização e obter o efeito terapêutico 
desejado, com características apropriadas a uma 
determinada via de administração é:

a) Forma Farmacêutica.
b) Forma Farmacêutica Derivada.
c) Fórmula padrão.
d) Heteroisoterápico.
_________________________________________
23. Das alternativas apresentadas a seguir, 
responda qual é forma farmacêutica sólida que 
se apresenta sob a forma de pequenas esferas 
constituídas de sacarose ou de mistura de sacarose 
elactose, impregnadas pela potência desejada e 
com álcool acima de 70%.

a) Glóbulo.
b) Granulado.
c) Pastilha.
d) Pó Efervescente.
_________________________________________
24. O Farmacêutico é um profissional da 
saúde, cumprindo-lhe executar todas as atividades 
inerentes ao âmbito profissional farmacêutico. 
Conforme o Código de ética, das relações 
profissionais, o farmacêutico, perante seus pares 
e demais profissionais da equipe de saúde, deve 
comprometer-se a:

I. Manter relações cordiais com a sua equipe de 
trabalho, observados os preceitos éticos;
II. Adotar critério justo nas suas atividades e nos 
pronunciamentos sobre serviços e funções confiados 
anteriormente a outro farmacêutico;
III. Prestar colaboração aos colegas que dela 
necessitem, assegurando-lhes consideração, apoio 
e solidariedade que reflitam a harmonia e o prestígio 
da categoria;
IV. Prestigiar iniciativas de interesse da categoria;
V. Prestar com fidelidade as informações que 
lhe forem solicitadas a respeito do seu exercício 
profissional;
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VI. Manter relacionamento harmonioso com outros 
profissionais, limitando-se às suas atribuições, no 
sentido de garantir unidade de ação na realização das 
atividades a que se propõe em benefício individual e 
coletivo.

Das alternativas apresentadas, assinale a  CORRETA.

a) Todas as afirmativas estão corretas, pois estão em 
conformidade com as relações profissionais.
b) Todas as afirmativas estão incorretas, pois não 
estão em conformidade com as relações profissionais.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas, pois 
estão em conformidade com as relações profissionais.
d) Somente a afirmativa V está incorreta, pois não 
está em conformidade com as relações profissionais.
_________________________________________
25. A Portaria 344/98 aprova o Regulamento 
Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos 
a controle especial. Das alternativas apresentadas 
abaixo, em relação às definições, assinale a 
afirmativa INCORRETA.

a)Autorização Especial - licença concedida pela 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde (SVS/MS), a empresas, instituições e 
órgãos, para o exercício de atividades de extração, 
produção, transformação, fabricação, fracionamento, 
manipulação, embalagem, distribuição, transporte, 
reembalagem, importação e exportação das 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle 
especial.
b)Certificado de Autorização Especial - Documento 
expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde (SVS/MS), que consubstancia a 
concessão da Autorização Especial.
c) Entorpecente - Substância que pode determinar 
dependência física ou psíquica relacionada, como 
tal, nas listas aprovadas pela Convenção Única 
sobre Entorpecentes, reproduzidas nos anexos deste 
Regulamento Técnico.
d)Notificação de Receita - Permissão concedida 
pelo órgão de saúde competente dos Estados, 
Municípios e Distrito Federal, para o funcionamento 
de estabelecimento vinculado a empresa que 
desenvolva qualquer das atividades.
_________________________________________
26. A Lista A1 faz parte do grupo das substâncias 
Entorpecentes que estão sujeitas a Notificação de 
Receita “A”. Qual das substâncias abaixo não faz 
parte da Lista A1:

a)Codoxima.
b)Tanfetamina.
c) Alfentanila.
d)Acetilmetadol.
_________________________________________
27. De acordo com a Portaria 344/98, em relação 
ao comércio das substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial:

I. A empresa importadora fica obrigada a solicitar 
à Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde, a fixação de Cota Anual de Importação 
de substâncias constantes das listas “A1” e “A2” 
(entorpecentes), “A3”, “B1” e “B2” (psicotrópicas), 
“C3” (imunossupressoras) e “D1” (precursoras);
II. A cota de importação autorizada poderá ser 
importada de uma só vez, ou parceladamente;
III. Excepcionalmente a empresa, quando 
devidamente justificado, poderá solicitar Cota 
Suplementar, das substâncias constantes das listas 
citadas no artigo anterior, devendo sua entrada, 
no país, ocorrer até o final do 1º trimestre do ano 
seguinte da sua concessão;
IV. A Autorização de Importação da cota anual e da 
cota suplementar terá validade até o 1º (primeiro) 
trimestre do ano seguinte da sua emissão.

Das alternativas apresentadas, assinale a CORRETA.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Apenas a afirmativa II está incorreta.
d) Apenas a afirmativa III está incorreta.
_________________________________________
28. A forma de armazenar os remédios é tão 
importante quanto a forma de usar. Qual das 
alternativas apresentadas abaixo, não está em 
conformidade com as Boas Práticas de Estocagem 
de medicamentos.

a)Toda e qualquer área destinada a estocagem de 
medicamentos deve ter condições que permitam 
preservar suas condições de uso.
b) A estocagem nunca deve ser efetuada diretamente 
em contato direto com o solo e nem em lugar que 
receba luz solardireta.
c) Medicamentos imunobiológicos para manterem 
suas efetividades de uso, requerem condições ótimas 
de estocagem, sendo armazenados em refrigerador 
em temperaturas de 25 a 30 °C.
d) As áreas para estocagem devem ser livres de pó, 
lixo,roedores, aves, insetos e quaisquer animais.
_________________________________________
29. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um 
dos maiores e mais complexos sistemas de saúde 
pública do mundo, abrangendo desde o simples 
atendimento para avaliação da pressão arterial, por 
meio da atenção básica, até o transplante de órgãos. 
Das alternativas apresentadas abaixo, em relação a 
Estrutura do SUS, assinale a CORRETA.

I. Ministério da Saúde: Gestor nacional do SUS, 
formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia 
políticas e ações, em articulação com o Conselho 
Nacional de Saúde.
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II. Ministério da Saúde:Atua também no âmbito da 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para pactuar 
o Plano Nacional de Saúde. Integram sua estrutura: 
Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, Hemobrás, Inca, Into 
e oito hospitais federais.
III. Secretaria Estadual de Saúde: Participa da 
formulação das políticas e ações de saúde, presta 
apoio aos municípios em articulação com o conselho 
estadual e participa da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano 
estadual de saúde.
IV. Secretaria Municipal de Saúde: Planeja, organiza, 
controla, avalia e executa as ações e serviços de 
saúde em articulação com o conselho municipal e 
a esfera estadual para aprovar e implantar o plano 
municipal de saúde.
V. Comissão Intergestores Tripartite: Foro de 
negociação e pactuação entre gestores federal, 
estadual e municipal, quanto aos aspectos 
operacionais do SUS.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Somente a afirmativa I está incorreta.
d) Somente a afirmativa IV está incorreta.
_________________________________________
30. Todos os funcionários devem ser capacitados 
quanto ao cumprimento da legislação sanitária 
vigente e aplicável às farmácias e drogarias, bem 
como dos Procedimentos Operacionais Padrão 
(POPs) do estabelecimento:

I. Todo o pessoal, inclusive de limpeza e manutenção, 
deve receber treinamento inicial e continuado com 
relação à importância do autocuidado, incluídas 
instruções de higiene pessoal e de ambiente, saúde, 
conduta e elementos básicos em microbiologia, 
relevantes para a qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos aos usuários;
II. Deve ser fornecido treinamento inicial e contínuo 
quanto ao uso e descarte de EPIs, de acordo com o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde – PGRSS;

III. Nos treinamentos, os funcionários devem ser 
instruídos sobre procedimentos a serem adotados 
em caso de acidente e episódios envolvendo riscos 
à saúde dos funcionários ou dos usuários das 
farmácias e drogarias;
IV. Devem ser mantidos registros de cursos e 
treinamentos dos funcionários contendo, no mínimo, 
as seguintes informações: descrição das atividades 
de capacitação realizadas, data da realização e 
carga horária, conteúdo ministrado e etc...;
V. A aquisição de produtos deve ser feita por meio de 
distribuidores legalmente autorizados e licenciados 
conforme legislação sanitária vigente.

Das alternativas apresentadas, assinale a CORRETA. 

a) Todas as afirmativas estão corretas, pois estão em 
conformidade com a capacitação dos funcionários. 
b)Todas as afirmativas estão incorretas, pois não 
estão em conformidade com a capacitação dos 
funcionários.
c) Apenas a afirmativa V está incorreta, pois não 
está em conformidade com a capacitação dos 
funcionários.
d) Apenas a afirmativa I está incorreta, pois não está 
em conformidade com a capacitação dos funcionários

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.


