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CARGO:
FARMACÊUTICO

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 06;  Matemática: 07 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 14; Conhecimentos Específicos: 15 a 30. 

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 3 (três) 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 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte poema, de autoria de 
Luís de Camões, para responder às questões a 
seguir.

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía”.

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação INCORRETA em relação à interpretação 
do texto.

a) O tema central do poema são as transformações 
que, em geral, acompanham a existência humana.
b) Mudanças ocorrem continuamente, não só 
no mundo exterior, mas também no interior dos 
indivíduos.
c) Segundo o autor, as novidades que acontecem 
são completamente diferentes da esperança.
d) O objetivo do autor com o poema é enfatizar o 
caráter estável e permanente das coisas e fenômenos 
da realidade.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, afirma-se 
que “mudam-se os tempos”. Assinale a opção que 
apresenta uma afirmação INCORRETA sobre essa 
oração.

a) O sujeito da oração, embora existente, é 
indeterminado.
b) O termo “tempos” exerce a função sintática de 
núcleo do sujeito.
c) O pronome “se”, neste caso, funciona como 
partícula apassivadora.
d) O verbo está conjugado no plural, em concordância 
com a palavra “tempos”.
_________________________________________
03. Na oração “continuamente vemos 
novidades”, a palavra “continuamente” é classificada 
gramaticalmente como um:

a) adjetivo.
b) verbo.
c) advérbio.
d) pronome.
_________________________________________
04. No último verso da segunda estrofe, omite-se 
um verbo, cujo significado é necessário para conferir 
sentido à oração. Marque a alternativa que indica 
esse verbo.

a) Ficam.
b) Vemos.
c) Mudam.
d) Tomando.
_________________________________________
05. No penúltimo verso do poema, afirma-se que 
“outra mudança faz de mor espanto”. Em relação à 
palavra “mor”, nesse contexto, pode-se afirmar que 
é um:

a) adjetivo, forma abreviada de “maior”.
b) pronome, denotando uma noção de posse.
c) advérbio, com sentido de coisa excepcional.
d) substantivo, significando o mesmo que “amor”.
_________________________________________
06. No desfecho do poema, o autor emprega o 
verbo “soía”. Marque a alternativa que indica um 
possível significado desse termo, de acordo com o 
contexto do poema.

a) Mudava.
b) Cancelava.
c) Costumava.
d) Desabituava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Assinale a alternativa que contém um valor 
equivalente a expressão irracional 

_________________________________________
08. Qual a soma entre os valores da solução do 
sistema a seguir?

  

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
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09. Qual a taxa de juros compostos, aplicado 
a um capital inicial de R$1000,00, que rende 
aproximadamenteR$200,00 em um ano? Considere

a) 1,53% ao mês.
b) 0,77% ao mês.
c) 3,06% ao mês.
d) 1,67% ao mês.
_________________________________________
10. Qual das afirmações a seguir descreve 
CORRETAMENTE o conceito e/ou utilidade de uma 
função?

a) Uma função é utilizada para se descobrir o valor 
de uma incógnita, quando se há uma equação do 
primeiro ou segundo grau.
b) Uma função permite a construção de um gráfico 
que se permita calcular o valor da incógnita x.
c) Funções do terceiro grau só podem ser 
representadas em um gráfico de três dimensões, 
uma dimensão para cada grau da potência.
d) Uma função descreve a relação matemática de 
dependência entre duas variáveis, dentro de um 
domínio no qual aquela relação matemática é válida.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia atentamente a matéria jornalística a 
seguir, publicada em outubro deste ano, e marque a 
alternativa que indica o tema de que se trata.

“O Plenário do Senado Federal aprovou em 
segundo turno, nesta terça-feira, com sessenta 
votos favoráveis e dezenove votos contrários, a 
Proposta de Emenda Constitucional 6/2019. A 
proposta envolve a fixação de uma idade mínima 
(65 anos para homens e 62 anos para mulheres) 
para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria 
por tempo de contribuição. O objetivo da proposta, 
segundo o governo, é reduzir o rombo nas contas 
públicas.A estimativa de economia com a PEC 
6/2019 é de cerca de R$ 800 bilhões em dez anos”. 
(Agência Senado, 22/10/2019, com adaptações).

a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
b) Extinção do Ministério do Trabalho.
c) Fim da Contribuição Sindical.
d) Reforma da Previdência.
_________________________________________
12. Em setembro deste ano, o atual Presidente 
da República, Jair Bolsonaro, fez o seu primeiro 
discurso na Assembleia Geral da ONU. Analise o 
seguinte trecho do discurso e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Brasil também sente os impactos da ditadura 
________. Dos mais de quatro milhões que fugiram 
do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da 
fome e da violência. Temos feito a nossa parte para 

ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada 
pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. 
Trabalhamos com outros países, entre eles os 
Estados Unidos, para que a democracia seja 
restabelecida lá, e também nos empenhamos 
duramente para que outros países da América do 
Sul não experimentem esse nefasto regime.”.
(Portal G1, 24/09/2019, com adaptações)

a) francesa
b) argentina
c) venezuelana
d) norte-americana
_________________________________________
13. Com base na Lei Orgânica do Município 
de Jandaia do Sul, assinale a alternativa que NÃO 
indica uma função que compete privativamente ao 
município.

a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira.
c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
d) Organizar e prestar os serviços públicos de 
interesse local.
_________________________________________
14. Examine o seguinte relato histórico sobre o 
Município de Jandaia do Sul e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Integrada à prodigiosa região fisiográfica 
denominada ________, a gleba onde a companhia 
colonizadora formou o Patrimônio de Jandaia 
recebeu, desde logo, a contribuição fecunda e 
dinâmica da cultura cafeeira, que projetou a região 
e o Estado do Paraná como unidade federativa de 
primeira grandeza, num período relativamente curto, 
genericamente conhecido na historiografia brasileira 
pela designação de Ciclo do Café”. 
(Portal da Prefeitura Municipal, com adaptações).

a) Norte Novo
b) Extremo Oeste
c) Campos Gerais
d) Litoral Paranaense
_______________________________________

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. Consiste na demonstração de equivalência 
farmacêutica entre produtos apresentados 
sob a mesma forma farmacêutica, contendo 
idêntica composição qualitativa e quantitativa de 
princípio (s) ativo (s), e que tenham comparável 
biodisponibilidade, quando estudados sob um 
mesmo desenho experimental. Das alternativas 
apresentadas, assinale a resposta que corresponde 
a esta definição:
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a) Bioequivalência. 
b) Biodisponibilidade.
c) Insumo farmacêutico.
d) Vacinas.
_________________________________________
16. A absorção, distribuição, metabolismo e 
eliminação (ADME) dos fármacos são processos 
da farmacocinética. A compreensão desses 
processos e de suas inter-relações auxiliam no 
sucesso do tratamento e reduzem a ocorrência de 
efeitos adversos aos fármacos. Das alternativas 
apresentadas abaixo em relação a ADME, assinale 
a afirmativa INCORRETA.

a) A ADME de um fármaco requer sua passagem 
através de várias membranas celulares. Os 
mecanismos pelas quais os fármacos atravessam as 
membranas e as propriedades físico-químicas das 
moléculas e das membranas que influenciam essa 
transferência são essenciais para a compreensão da 
disposição do fármaco no organismo humano.
b) As características de um fármaco que preveem 
seu transporte e sua disponibilidade nos locais de 
ação são: peso molecular e conformação estrutural, 
grau de ionização, lipossolubilidade relativa dos 
seus compostos ionizados e não ionizados.
c) No transporte passivo, a molécula do fármaco 
geralmente penetra por difusão seguindo um 
gradiente de concentração, em virtude da sua 
solubilidade na camada lipídica dupla.
d) No transporte ativo as proteínas da membrana 
plasmática intermediam o transporte intramembrana 
de alguns solutos fisiológicos, essas proteínas 
também realizam o transporte intermembrana dos 
fármacos sem o gasto de energia e podem ser alvos 
de ação farmacológica.
_________________________________________
17. O conjunto de ações e de serviços que visem 
a assegurar a assistência terapêutica integral e a 
promoção, a proteção e a recuperação da saúde 
nos estabelecimentos públicos e privados que 
desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando ao 
seu acesso e ao seu uso racional, é:

a) Farmacologia.
b) Insumo farmacêutico.
c) Assistência Farmacêutica.
d) Farmacodinâmica. 
_________________________________________
18. Das alternativas apresentadas em relação 
à Portaria Nº 344/98, que aprova o Regulamento 
Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos 
a controle especial, assinale a afirmativa CORRETA.

I. Certificado de Autorização Especial - Documento 
expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde (SVS/MS), que consubstancia a 
concessão da Autorização Especial.

II. Livro de Registro Específico - Livro destinado à 
anotação, em ordem cronológica, de estoques, de 
entradas (por aquisição ou produção), de saídas 
(por venda, processamento, uso) e de perdas de 
medicamentos sujeitos ao controle especial.
III. Notificação de Receita - Documento padronizado 
destinado à notificação da prescrição de 
medicamentos: a) entorpecentes (cor amarela), 
b) psicotrópicos (cor azul) e c) retinóides de uso 
sistêmico e imunossupressores (cor branca).
IV. A Autorização Especial é também obrigatória 
para as atividades de plantio, cultivo, e colheita de 
plantas das quais possam ser extraídas substâncias 
entorpecentes ou psicotrópicas.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Apenas a afirmativa I está incorreta.
d) Apenas as afirmativas I e II estão incorretas.
_________________________________________
19. O consumo indevido de medicamentos em 
geral, e de psicotrópicos em particular, representa 
um grande problema de saúde pública. Neste 
sentindo, em relação ao comércio de substâncias 
e medicamentos sujeitos a controle especial, 
regulamentado pela Portaria SVS/MS 344/98, 
assinale a afirmativa INCORRETA.

a) As farmácias e drogarias para dispensar 
medicamentos de uso sistêmico a base de substâncias 
constantes da lista “C2” (retinóicas), somente poderá 
ser realizada mediante o credenciamento prévio 
efetuado pela Autoridade Sanitária Estadual.
b) A manipulação em farmácias das substâncias 
constantes da lista “C2” (retinóicas), na preparação 
de medicamentos de uso sistêmico injetável, e de 
medicamentos a base das substâncias constantes 
da lista “C3” (imunossupressoras) só é permitido 
mediante prescrição médica.
c) A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde deverá remeter uma via do documento de 
Importação e/ou Exportação à Autoridade Sanitária 
competente do Estado ou Distrito Federal em que 
estiver sediado o estabelecimento.
d) A manipulação de substâncias retinóicas (lista “C2” 
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações), 
na preparação de medicamentos de uso tópico, 
somente será realizada por farmácias que sejam 
certificadas em Boas Práticas de Manipulação 
(BPM).
_________________________________________
20. A Portaria no  344/98 é a principal legislação 
nacional sobre o comércio de medicamentos sujeitos 
a controle especial. Nela, as substâncias estão 
distribuídas em listas que determinam a forma como 
devem ser prescritas e dispensadas. Em relação 
à Notificação de Receita, assinale a afirmativa 
INCORRETA:
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a) 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).
b) A Notificação de Receita é personalizada e 
intransferível, devendo conter somente uma 
substância das listas “A1”, “A2” e “A3” (entorpecentes) 
e “B1” (psicotrópicas entorpecentes), e “B2” 
(psicotrópicas), “C2” (retinóides de uso sistêmico e 
tópico) e “C3” (imunossupressoras).
c) A Notificação de Receita deverá estar preenchida 
de forma legível, sendo a quantidade em algarismos 
arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura.
d) 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.
_________________________________________
21. Em relação à LEI Nº 9.787/99 que  dispõe  
sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento 
genérico, dispõe sobre a utilização de nomes 
genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras 
providências, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) Medicamento Similar – 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.
b) Medicamento Genérico – medicamento similar 
a um produto de referência ou inovador, que se 
pretende ser com este intercambiável, geralmente 
produzido após a expiração ou renúncia da proteção 
patentária ou de outros direitos de exclusividade, 
comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e 
designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI.
c) Medicamento de Referência - 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 
genérico registrado no órgão federal responsável 
pela vigilância sanitária, o mesmo não se difere 
em características relativas ao tamanho e forma do 
produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, 
excipientes e veículos.
d) Produto Farmacêutico Intercambiável – equivalente 
terapêutico de um medicamento de referência, 
comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos 
de eficácia e segurança.

22. A RDC 67/07 fixa os requisitos mínimos 
exigidos para o exercício das atividades de 
manipulação de preparações magistrais e oficinais 
das farmácias. Em relação aos grupos de atividades 
desenvolvidas pela farmácia, assinale a afirmativa 
CORRETA.

N° Grupo ATIVIDADES/NATUREZA DOS 
INSUMOS MANIPULADOS

I GRUPO I Manipulação de medicamentos a 
partir de insumos/matérias primas, 
inclusive de origem vegetal.

II GRUPO II Manipulação de substâncias de 
baixo índice terapêutico.

III GRUPO III Manipulação de antibióticos, hor-
mônios, citostáticos e substâncias 
sujeitas a controle especial.

IV GRUPO IV Manipulação de produtos estéreis.
V GRUPO V Manipulação de medicamentos 

homeopáticos

a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) Somente a afirmativa II está incorreta.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Somente afirmativas II e III estão corretas.
_________________________________________
23. As farmácias magistrais são de extrema 
importância para o sistema de saúde brasileiro, 
especialmente porque proporciona a população a 
personalização do seu tratamento. As Boas práticas 
de manipulação em farmácias (BPMF) é um conjunto 
de medidas que visam assegurar que os produtos 
manipulados sejam consistentemente manipulados e 
controlados, com padrões de qualidade apropriados. 
Das alternativas apresentadas abaixo, assinale a 
afirmativa INCORRETA em relação às Condições 
Gerais da RDC 67/07.

a) As farmácias que mantêm filiais devem possuir 
laboratórios de manipulação funcionando em 
todas elas, não sendo permitidas filiais ou postos 
exclusivamente para coleta de receitas, podendo 
porém, a farmácia centralizar a manipulação de 
determinados grupos de atividades em sua matriz ou 
qualquer de suas filiais.
b) Drogarias, ervanárias e postos de medicamentos 
não podem captar receitas com prescrições 
magistrais e oficinais, bem como não é permitida 
a intermediação entre farmácias de diferentes 
empresas.
c) É facultado à farmácia centralizar, em um de 
seus estabelecimentos, as atividades do controle de 
qualidade, sem prejuízo dos controles em processos 
necessários para avaliação das preparações 
manipuladas.
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d) A farmácia pode transformar especialidade 
farmacêutica sob responsabilidade da prescrição 
farmacêutica visando atender a necessidade do 
paciente.
__________________________________________
24. A  RDC Nº 44/09  estabelece os critérios e 
condições mínimas para o cumprimento das Boas 
Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do 
funcionamento, da dispensação e da comercialização 
de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos. 
Em relação aos documentos necessários às farmácias 
e drogarias, assinale a afirmativa CORRETA.

I. Certidão de Regularidade Técnica, emitida pelo 
Conselho Regional de Farmácia da respectiva 
jurisdição.
II. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) 
expedida pela Anvisa.
III. Autorização Especial de Funcionamento (AE) para 
farmácias, quando aplicável.
IV. Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão 
Estadual ou Municipal de Vigilância Sanitária, 
segundo legislação vigente.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Somente a afirmativa IV está incorreta.
d) Somente a afirmativa IV está correta.
_________________________________________
25. Os medicamentos são produtos de grande 
importância para a melhoria ou manutenção da 
qualidade de vida da população. A preservação 
da sua qualidade deve ser garantida desde sua 
fabricação até a dispensação ao paciente. Desta 
forma, as condições de armazenamento e estocagem 
desempenha papel fundamental para a manutenção 
dos padrões de qualidade dos medicamentos. 
Das alternativas apresentadas em relação às  
Condições de Armazenamento, assinale a afirmativa 
INCORRETA.

a) Todos os produtos devem ser armazenados de forma 
ordenada, seguindo as especificações do fabricante 
e sob condições que garantam a manutenção de 
sua identidade, integridade, qualidade, segurança, 
eficácia e rastreabilidade.
b) Para aqueles produtos que exigem armazenamento 
em temperatura abaixo da temperatura ambiente, 
devem ser armazenados em ultra freezer, devendo 
a temperatura do local ser medida e registrada 
semanalmente.
c) O ambiente destinado ao armazenamento 
deve ter capacidade suficiente para assegurar o 
armazenamento ordenado das diversas categorias 
de produtos.
d) O ambiente deve ser mantido limpo, protegido da 
ação direta da luz solar, umidade e calor, de modo a 
preservar a identidade e integridade química, física e 
microbiológica, garantindo a qualidade e segurança 
dos mesmos.

26. Conforme a RDC Nº 44/09 a Dispensação 
é o ato de assegurar que o medicamento seja 
entregue ao paciente certo, na dose prescrita, na 
quantidade adequada. Em relação à Dispensação de 
Medicamentos, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) O estabelecimento farmacêutico deve assegurar 
ao usuário o direito à informação e orientação quanto 
ao uso de medicamentos.
b) O farmacêutico deve ser contatado para esclarecer 
eventuais problemas ou dúvidas detectadas no 
momento da avaliação da receita, fazendo as 
correções necessárias na receita evitando assim, 
erro ou confusão. 
c) Os medicamentos sujeitos à prescrição somente 
podem ser dispensados mediante apresentação da 
respectiva receita.
d) No momento da dispensação dos medicamentos 
deve ser feita a inspeção visual para verificar, no 
mínimo, a identificação do medicamento, o prazo de 
validade e a integridade da embalagem.
_________________________________________
27.  O Controle da Qualidade físico-químico e 
microbiológico são de grande importância para a 
indústria farmacêutica e devem ter laboratórios 
próprios e independentes da produção. O 
responsável pelo Controle de Qualidade detém as 
seguintes responsabilidades:

I. Aprovar ou rejeitar as matérias-primas, os materiais 
de embalagem e os produtos intermediários, a granel 
e terminados em relação à sua especificação.
II. Avaliar os registros analíticos dos lotes.
III. Assegurar que sejam realizados todos os ensaios 
necessários. 
IV. Participar da elaboração das instruções para 
amostragem, as especificações, os métodos de 
ensaio e os procedimentos de controle de qualidade.
V. Verificar a manutenção das instalações e dos 
equipamentos do controle de qualidade.
VI. Aprovar em caráter final todos os documentos 
relacionados às Boas Práticas de Fabricação.

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Todas as responsabilidades citadas, são atribuídas 
ao responsável pelo Controle de Qualidade.
b) Somente a responsabilidade II é atribuída ao 
responsável pelo Controle de Qualidade.
c) Somente a responsabilidade V não é atribuída ao 
responsável pelo Controle de Qualidade.
d) Somente a responsabilidade VI não é atribuída ao 
responsável pelo Controle de Qualidade.
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28. O farmacêutico é um profissional da saúde, 
cumprindo-lhe executar todas as atividades inerentes 
ao âmbito profissional farmacêutico. Em relação ao 
código de Ética farmacêutica, assinale a alternativa 
CORRETA:

I. O farmacêutico deve exercer a profissão com 
honra e dignidade, devendo dispor de condições 
de trabalho e receber justa remuneração por seu 
desempenho.
II. 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.
III. 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.
IV. O farmacêutico responde individual ou 
solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos 
que praticar, autorizar ou delegar no exercício da 
profissão.

a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e IV estão incorretas.
d) Somente a afirmativa II está correta.
_________________________________________

29. Conforme a resolução Nº 596/14 que dispõe 
sobre o Código de Ética Farmacêutica, é proibido ao 
farmacêutico:  
I. Exercer simultaneamente a Medicina.
II. Exercer atividade farmacêutica com fundamento 
em procedimento não reconhecido pelo CFF.
III. Praticar ato profissional que cause dano 
material, físico, moral ou psicológico, que possa 
ser caracterizado como imperícia, negligência ou 
imprudência.
IV. Realizar ou participar de atos fraudulentos em 
qualquer área da profissão farmacêutica.
V. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora ou 
desacatar as autoridades sanitárias ou profissionais, 
quando no exercício das suas funções.
VI. Extrair, produzir, fabricar, transformar, beneficiar, 
preparar, distribuir, transportar, manipular, purificar, 
fracionar, importar, exportar, embalar, manter em 
depósito, expor, comercializar, dispensar ou entregar 
ao consumo medicamento, produto sujeito ao 
controle sanitário, ou substância, em contrariedade 
à legislação vigente, ou permitir que tais práticas 
sejam realizadas.

Das alternativas apresentadas acima, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e V estão corretas.
c) Somente a afirmativa V está correta.
d) Somente a afirmativa VI está incorreta.
_________________________________________
30. Para uma suspensão de Paracetamol 4,0 
% em 100 mL (% m/v), considerando posologia de 
100 mg 3 vezes ao dia, qual será o volume que o 
paciente deverá tomar por dose?

a) 3,0 mL de suspensão.
b) 2,0 mL de suspensão.
c) 2,5 mL de suspensão.
d) 5,0 mL de suspensão.
_________________________________________

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 09/12/2019.


