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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
_________________________________________
Leia atentamente a reflexão a seguir para responder 
às próximas questões.

“Há palavras que são pronunciadas com a simples 
intenção de agir sobre os outros homens e de 
produzir algum efeito: o que sucede também quando 
se escreve. Elas não têm valor: as únicas palavras 
que contam são as pronunciadas tendo em vista a 
verdade e não o resultado”. (Louis Lavelle)

01. Assinale a alternativa que contém uma 
interpretação CORRETA sobre a ideia central do 
texto.

a) As palavras que têm real valor são aquelas usadas 
tendo em vista a verdade. 
b) Não importa a verdade das palavras ditas, mas o 
resultado que se busca alcançar.
c) A verdade é relativa e as palavras não devem ter 
compromisso para com ela.
d) É importante escolher sempre as palavras que 
produzam os melhores resultados.
_________________________________________
02. Nesse trecho, o autor argumenta que “as 
únicas palavras que contam são as pronunciadas 
tendo em vista a verdade…”. Assinale a alternativa 
que indica o verbo  que poderia substituir o termo 
“contam” nesse contexto, sem mudança ou prejuízo 
do sentido original da frase.

a) Mencionam.
b) Importam.
c) Narram.
d) Referem.
_________________________________________
03. Em linhas gerais, pode-se definir “sílabas” 
como as unidades fonológicas de que se compõem 
as palavras. Nesse sentido, assinale a alternativa 
que indica o número de sílabas que formam a palavra 
“pronunciadas”.

a) Três.
b) Quatro.
c) Cinco.
d) Seis.
_________________________________________
Leia o poema a seguir, escrito por Machado de Assis, 
para responder às próximas questões.

“Teus olhos são meus livros.
Que livro há aí melhor,
Em que melhor se leia

A página do amor?

Flores me são teus lábios.
Onde há mais bela flor,
Em que melhor se beba
O bálsamo do amor?”

04. Nesse texto, o autor expressa em versos 
uma:

a) Crítica social.
b) Declaração de amor.
c) Investigação científica.
d) Proposta política.
_________________________________________
05. Na expressão “teus olhos são meus livros”, o 
autor do poema emprega uma figura de linguagem, 
com o intuito de fazer uma comparação. Assinale a 
alternativa que indica o nome da figura de linguagem 
utilizada.

a) Antítese.
b) Eufemismo.
c) Metáfora.
d) Paradoxo.
_________________________________________
06. No primeiro verso da segunda estrofe, o poeta 
declara que “flores me são teus lábios”. Assinale a 
alternativa que explica o significado, neste caso, do 
termo “me”.

a) Nesse verso, o pronome “me” corresponde a “para 
mim”.
b) O poeta utiliza o pronome “me” com um sentido 
de negação.
c) O termo “me” serve, nesse caso, para expressar 
oposição a “flores”.
d) Trata-se de um termo cuja presença não altera em 
nada o sentido do verso.
_________________________________________
07. Analise as opções a seguir e assinale a que 
contém APENAS substantivos presentes no poema.

a) Bálsamo - bela - lábios - teus.
b) Livros - melhor - página - bela.
c) Olhos - livros - lábios - bálsamo.
d) São - meus - leia - há.
_________________________________________
08. Considere as opções a seguir e assinale a 
que NÃO indica um significado possível para o termo 
“bálsamo”.

a) Aroma.
b) Fragrância.
c) Essência.
d) Pestilência.
_________________________________________
QUESTÕES 09 A 14 - MATEMÁTICA

09. Uma equipe de zeladores, contendo 5 
funcionários, consegue limpar um andar com 20 
salas em 3 horas. Quanto tempo levaria uma equipe 
contendo 8 zeladores, para limpar dois andares de 20 
salas cada, considerando que todos os funcionários 
citados trabalham na mesma velocidade?
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a) 3 horas e 45 minutos.
b) 3 horas e 75 minutos.
c) 4 horas e 15 minutos.
d) 5 horas e 30 minutos.
_________________________________________
10. As cédulas de dinheiro atuais possuem 
tamanhos diferentes que, entre outras coisas, 
ajudam deficientes visuais a distingui-las apenas 
por seu tamanho. Antigamente todas as cédulas 
tinham o mesmo tamanho, e tal diferenciação não 
era possível. Considere um deficiente visual com 
5 cédulas antigas diferentes em sua carteira, de 1, 
5, 10, 50 e 100 Reais. Qual a probabilidade de, ao 
retirar uma das cédulas, que esta representasse um 
valor ímpar de Reais?

a) 20%.
b) 40%.
c) 60%.
d) 80%.
_________________________________________
11. Quantos são os elementos de uma 
progressão geométrica composta apenas de 
números inteiros, de termo inicial 256 e razão 0,5?

a) 8 termos.
b) 9 termos.
c) 11 termos.
d) 15 termos.
_________________________________________
12. Ao manipular dados, é importante levar em 
consideração não apenas a diferença entre um valor 
esperado e o dado real, mas também o quão distante 
está o valor obtido do esperado, proporcionalmente. 
Qual das alternativas abaixo possui os valores mais 
próximos, proporcionalmente?

a) Uma medida de 2, quando esperava-se obter 4.
b) Uma medida de 25, quando esperava-se obter 
30.
c) Uma medida de 60, quando esperava-se obter 65.
d) Uma medida de 90, quando esperava-se obter 
100.
_________________________________________
13. Um terreno tem o formato e dimensões da 
figura abaixo. Qual a sua área total sombreada, em 
m²? (Considere π=3)

 

a) 630.
b) 710.
c) 780.
d) 960.

_________________________________________
14. Qual o produto entre as soluções da equação 

 ?

a) – 24.
b) – 12.
c) – 8.
d) + 8.

_________________________________________
QUESTÕES 15 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

15. Em abril deste ano, um dos senadores 
da República do Brasil protocolou pedido de 
impeachment contra dois ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Alguns juristas, contudo, têm 
argumentado que a petição não possui fundamento 
legal. A esse respeito, analise as opções a seguir e 
assinale a que NÃO contempla um atual membro do 
STF.

a) Cármen Lúcia.
b) Dias Toffoli.
c) Gilmar Mendes.
d) Sérgio Moro.
_________________________________________
16. Analise a descrição a seguir, a respeito de 
uma relevante tecnologia da atualidade, e assinale a 
alternativa que indica o nome do que se trata.

“Se você nasceu antes da década de 1990, é bem 
provável que o primeiro aparelho equipado com tal 
tecnologia que viu foi em alguma obra de ficção 
científica do cinema. Atualmente, porém, celulares, 
tablet se até mesmo monitores que fazem parte do 
nosso dia a dia trazem tecnologias desse gênero. 
Seja dentro de casa ou na rua, em totens digitais ou 
caixas eletrônicos, não é tão incomum ver alguém 
utilizando os dedos para manipular conteúdos 
exibidos em uma tela”. 

(TecMundo, 22/07/13, com adaptações).

a) Coordenadas de GPS.
b) Internet sem fio.
c) Tela sensível ao toque.
d) Videochamadas.
_________________________________________
17 O texto a seguir aborda uma das principais 
características da formação cultural brasileira. 
Considere-o e marque a alternativa que indica o 
termo que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
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“Os fenômenos de ____________, no Brasil, 
são contemporâneos dos primeiros contatos do 
europeu com os indígenas. Degredados, náufragos, 
marinheiros, aventureiros e traficantes portugueses, 
espanhóis e franceses, mesmo antes da colonização 
efetiva do Brasil, que se iniciou em 1532, tiveram 
relações com as mulheres indígenas, dando início 
ao longo processo de mestiçagem que até hoje se 
efetua no nosso país”. 

(Revista de História, nº 48).

a) Compartimentação.
b) Fragmentação.
c) Miscigenação.
d) Segmentação.
_________________________________________
18. Considere as opções a seguir e assinale a 
que indica dois dos principais produtos exportados 
pelo Estado do Paraná.

a) Aeronaves e Computadores.
b) Produtos Eletrônicos e Manufaturados.
c) Soja e Frango.
d) Veículos e Combustíveis.
_________________________________________
19. Considere a seguinte explicação sobre o 
conceito de hemisfério:

“Um hemisfério é a metade de uma esfera. Essa 
palavra é usada para descrever uma das metades 
da Terra. Os geógrafos, ou as pessoas que estudam 
a Terra, dividiram o planeta em dois conjuntos de 
dois hemisférios. São eles o Hemisfério Norte e o 
Sul, e o Hemisfério Ocidental e o Oriental”. 

(Enciclopédia Britânica, 2019, com adaptações)

Analise as alternativas a seguir e assinale a que 
indica um país que se localiza no Hemisfério Sul.

a) Argentina.
b) Canadá.
c) Estados Unidos.
d) França.
_________________________________________
20. Com base no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, considere as alternativas a seguir e 
assinale a que NÃO apresenta o conteúdo de um de 
seus artigos.

a) A pessoa com deficiência será obrigada a se 
submeter a toda e qualquer intervenção clínica 
ou cirúrgica consideradas necessárias pelo poder 
público.
b) É dever de todos comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de ameaça ou de 
violação aos direitos da pessoa com deficiência.

c) A pessoa com deficiência será protegida de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento 
desumano ou degradante.
d) Toda pessoa com deficiência tem direito à 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas 
e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
21. No Brasil, as substâncias sujeitas a controle 
especial estão descritas na Portaria 344/98. As 
substâncias alfametadol, betameprodina e codoxima 
estão sujeitas a Notificação de Receita:

a) Lista – A2: Lista das Substâncias Entorpecentes.
b) Lista – A3: Lista das Substâncias Psicotrópicas.
c) Lista - A1: Lista das Substâncias Entorpecentes.
d) Lista - B2: Lista das Substâncias Psicotrópicas 
Anorexígenas.
_________________________________________
22. Das alternativas apresentadas abaixo, em 
relação a Notificação de Receita da Portaria 344/98, 
assinale a afirmativa INCORRETA:

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) Caberá à Autoridade Sanitária, fornecer ao 
profissional ou instituição devidamente cadastrados, 
o talonário de Notificação de Receita “A”, e a 
numeração para confecção dos demais talonários, 
bem como avaliar e controlar esta numeração.
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 é personalizada 
e intransferível, devendo conter somente três 
substâncias da lista “A1” (entorpecentes), 02 
substâncias da lista “A2” (entorpecentes),uma 
substância da lista “A3” (psicotrópicas), e três 
substâncias da lista “B1” e “B2” (psicotrópicas), 
“C2” (retinóides de uso sistêmico) e “C3” 
(imunossupressoras).
_________________________________________
23. As embalagens de produtos farmacêuticos 
devem seguir uma série de determinações 
propostas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. Conforme a Portaria 344/98 da disposição 
EMBALAGEM:

I. É vedado às drogarias o fracionamento da 
embalagem original de medicamentos a base 
de substâncias constantes das listas da referida 
Portaria.
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II. Os rótulos de embalagens de medicamentos a 
base de substâncias constantes das listas “A1”e 
“A2” (entorpecentes) e “A3” (psicotrópicos), deverão 
ter uma faixa horizontal de cor preta abrangendo 
todos os lados. Deverá conter os dizeres: “Venda 
sob Prescrição Médica” - “Atenção: Pode Causar 
Dependência Física ou Psíquica”.
III. Os rótulos de embalagens de medicamentos a 
base de substâncias constantes das listas “B1” e 
“B2” (psicotrópicos), deverão ter uma faixa horizontal 
de cor preta abrangendo todos seus lados. Deverá 
conter os dizeres: “Venda sob Prescrição Médica” 
- “O Abuso deste Medicamento pode causar 
Dependência”.
IV. Nos casos dos medicamentos contendo a 
substância Anfepramona (lista “B2”, psicotrópicos-
anorexígenos) deverá constar, em destaque, no 
rótulo e bula, a frase: “Atenção: Este Medicamento 
pode causar Hipertensão Pulmonar”.
V. Os rótulos das embalagens dos medicamentos 
contendo as substâncias da lista “C3” 
(imunossupressoras) e do medicamento Talidomida 
seguirão o modelo estabelecido em legislação 
sanitária em vigor.

Das alternativas apresentadas, assinale a afirmativa 
CORRETA.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Somente a afirmativa I está incorreta.
d) Somente a afirmativa III está incorreta.
_________________________________________
24. A dispensação deve assegurar que o 
medicamento seja entregue ao paciente certo, na 
dose prescrita, na quantidade adequada e que sejam 
fornecidas as informações suficientes para o uso 
correto.O processo da dispensação de uma forma 
geral, segue as seguintes etapas:

1. Acolhimento do usuário.

2. Atendimento e recebimento da prescrição.

3. Validação da prescrição.

4. Separação do medicamento.

5. Checagem da receita com o medicamento a ser 
dispensado.

6. Anotações necessárias ao processo de informação.

7. Entrega do medicamento.

8. Comunicação com o usuário, fornecendo 
informações pertinentes ao uso adequadodos 
medicamentos.

9. Registro do atendimento.

Das alternativas apresentadas, assinale a afirmativa 
CORRETA.

a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Somente as afirmativas 3 e 5 estão incorretas.
d) Somente a afirmativa 3 está incorreta.
_________________________________________
25. O iodo é um halogênio pouco solúvel em água, 
porém facilmente solúvel em álcool, muito empregado 
como agente bactericida. A solução de iodo deve ser 
preparada semanalmente e condicionada em frasco 
âmbar com tampa fechada, para evitar deterioração 
e evaporação.Se 4,0 g de iodo são dissolvidos 
em quantidade suficiente para preparar 250ml de 
solução alcóolica, qual a concentração em termos de 
porcentagem p/v da solução?

a) 2,6 % p/v.
b) 0,16 % p/v.
c) 16 % p/v.
d) 1,6 % p/v.
_________________________________________
26. Antissepsia é o conjunto de medidas 
empregadas para destruir ou inibir o crescimento de 
microrganismos existentes na camada da pele. Das 
alternativas apresentadas abaixo, em relação aos 
diferentes agentes empregados como antissépticos, 
assinale a afirmativa INCORRETA.

a) É muito utilizado álcool iodado nas concentrações 
de 5 a 10 %, sendo um potente bacteriostático, não 
tendo ação bactericida. 
b) Os álcoois etílico e isopropílico são empregados 
em solução aquosa de 70 %, bastante empregados 
devido ao seu mecanismo de ação e baixo custo.
c) Os antissépticos comumente empregados na 
prática diária são: álcoois, compostos de iodo, 
clorexidina, triclosan.
d) A solução de clorexidina, do grupo das biguanidas, 
é germicida e apresenta maior efetividade em pH 
entre 5 e 8.
_________________________________________
27. A Garantia da qualidade deve cobrir todos os 
aspectos que influenciam individual ou coletivamente 
a qualidade de um produto. Abrange a totalidade das 
providências adotadas com o objetivo de garantir 
que os medicamentos estejam dentro dos padrões 
de qualidade exigidos. O sistema de garantia da 
qualidade apropriado à fabricação de medicamentos 
deve assegurar que:
I. Os medicamentos sejam planejados e 
desenvolvidos de forma que sejam consideradas as 
exigências de BPF.
II. As operações de produção e controle sejam 
claramente especificadas em documento formalmente 
aprovado e as exigências de BPF cumpridas.
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III. Sejam tomadas providências para a fabricação, 
distribuição e uso correto de matérias-primas e 
materiais de embalagem.
IV.Sejam fornecidas instruções e tomadas as 
providências necessárias para garantir que os 
medicamentos sejam armazenados pelo fabricante, 
distribuídos e subsequentemente manuseados, de 
forma que a qualidade seja mantida por todo o prazo 
de validade.

Das alternativas apresentadas acima, assinale a 
afirmativa CORRETA.

a) Todas as afirmativas estão corretas, pois estão 
em conformidade com o sistema de garantia da 
qualidade.
b) Todas as afirmativas estão incorretas, pois não 
estão em conformidade com o sistema de garantia 
da qualidade.
c) Apenas a afirmativa I está incorreta, pois não 
está em conformidade com o sistema de garantia da 
qualidade.
d) Somente a afirmativa II está correta, pois é a única 
alternativa que está em conformidade com o sistema 
de garantia da qualidade.
_________________________________________
28. As Boas Práticas em Farmácia visam garantir 
o fornecimento de produtos e serviços para a 
saúde com qualidade e segurança. Das alternativas 
apresentadas a seguir, em relação à infraestrutura, 
assinale a afirmativa INCORRETA.

a) As farmácias e drogarias devem ser localizadas, 
projetadas,dimensionadas, construídas ou adaptadas 
com infraestrutura compatível com as atividades a 
serem desenvolvidas.
b) As áreas internas e externas devem permanecer 
em boas condições físicas e estruturais, de modo a 
permitir a higiene e a não oferecer risco ao usuário e 
aos funcionários.
c) As instalações devem possuir superfícies internas 
(piso, paredes e teto) lisas e impermeáveis, em 
perfeitas condições, resistentes aos agentes 
sanitizantes e facilmente laváveis.
d) O acesso às instalações das farmácias e 
drogarias deve ser dependente de forma a facilitar 
a comunicação com residências,  visando agilizar o 
atendimento.
_________________________________________
29. Além de medicamentos, o comércio e 
dispensação de determinados correlatos poderá ser 
extensivo às farmácias e drogarias em todo território 
nacional,conforme relação, requisitos e condições 
estabelecidos em legislação sanitária específica. Em 
relação a aquisição e recebimento:

I. A regularidade dos produtos consiste no registro, 
notificação ou cadastro, conforme a exigência 
determinada em legislação sanitária específica para 
cada categoria de produto.

II. A legislação sanitária pode estabelecer, ainda, 
a isenção do registro, notificação ou cadastro de 
determinados produtos junto à Anvisa. 

III. As farmácias e drogarias devem estabelecer, 
documentar e implementar critérios para garantir a 
origem e qualidade dos produtos adquiridos.

IV. A aquisição de produtos deve ser feita por meio de 
distribuidores legalmente autorizados e licenciados 
conforme legislação sanitária vigente. 

V. O nome, o número do lote e o fabricante dos 
produtos adquiridos devem estar discriminados 
na nota fiscal de compra e serem conferidos no 
momento do recebimento. 

VI. O recebimento dos produtos deve ser realizado 
em área específica e por pessoa treinada e em 
conformidade com Procedimento Operacional 
Padrão (POP) e com as disposições desta 
Resolução.

Das alternativas apresentadas, assinale a afirmativa 
CORRETA.

a) Somente a afirmativa I está incorreta.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Somente a afirmativa II está incorreta.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.
_________________________________________
30. Os produtos farmacêuticos 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. Das alternativas apresentadas 
abaixo, em relação ao Armazenamento, assinale a 
afirmativa INCORRETA.

a) O ambiente destinado ao armazenamento 
deve ter capacidade suficiente para assegurar o 
armazenamento ordenado das diversas categorias 
de produtos.

b) Para aqueles produtos que exigem armazenamento 
em temperatura abaixo da temperatura ambiente, 
devem ser obedecidas as especificações declaradas 
na respectiva embalagem, devendo a temperatura 
do local ser medida e registrada diariamente.

c) Os produtos violados, vencidos, sob suspeita de 
falsificação, corrupção,adulteração ou alteração 
devem ser segregados em ambiente seguro e 
diverso da área de dispensação e identificados 
quanto a sua condição e destino, de modo a evitar 
sua entrega ao consumo.
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d) O estabelecimento que realizar dispensação de 
medicamentos sujeitos a controle especial deve 
dispor de um local único, de preferência ao lado de 
medicamentos antibióticos e vacinas, sob guarda do 
farmacêutico e atendentes de sua confiança. 

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


