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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.
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Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

Stephen William Hawking nasceu saudável em 
Oxford, na Inglaterra, em 9 de janeiro de 1942 – 
no exato aniversário de 300 anos da morte de 
Galileu Galilei. O pai era médico, a mãe formada 
em filosofia, e o pequeno Stephen era o caçula 
de quatro irmãos numa casa cheia de livros 
empilhados – e ideias apimentadas. “O que mais 
me impressionava eram as conversas durante 
o almoço”, conta John MacClenahan, amigo de 
infância de Hawking. “Eles discutiam coisas que 
jamais seriam comentadas na minha casa, como 
sexo e aborto”. Quando Hawking tinha oito anos, 
a família se mudou para a periferia de Londres. 
Não deu muito certo. Eles eram considerados 
esquisitos pelos vizinhos, e na escola o menino 
logo ganhou o apelido de “Einstein”. Deve ter sido 
pela aparência, porque bom aluno Hawking não 
era: fazia os trabalhos sem capricho e sua caligrafia 
era um terror. Odiava matemática, que achava fácil 
demais. Gostava de física e astronomia – porque 
ajudavam a entender questões existenciais, como 
de onde viemos e por que estamos aqui. “Eu queria 
sondar as profundezas do Universo”, escreveu em 
seu livro.

(Trecho extraído do artigo “A vida privada de Stephen 
Hawking”, de Thais Harari e Bruno Garattoni, 
Revista Superinteressante, agosto de 2014.)

01. A respeito dos termos “Stephen William 
Hawking”, presentes na primeira frase do texto, 
analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. Trata-se do nome próprio da pessoa a quem o 
texto se refere.
II. Os termos funcionam como sujeito da oração em 
que estão presentes.
III. O nome está no singular, em concordância com 
a forma verbal “nasceu”.
IV.  Além de ser o tema do texto, trata-se do nome 
do autor do artigo da revista.

a) Somente a afirmativa IV está correta. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão incorretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

02. A respeito do termo “saudável”, presente 
na primeira frase do texto, analise as afirmativas 
a seguir e assinale a que apresenta uma análise 
CORRETA.

a) Trata-se de um adjetivo, que se refere ao sujeito 
da frase, e significa “com saúde”.
b) Apesar de ser um adjetivo, o termo não se refere 
a nenhum outro termo na frase.
c) Sendo um adjetivo, o termo está relacionado ao 
verbo, e significa “sem saúde”. 
d) Os adjetivos se referem sempre aos verbos, logo, 
o termo está mal empregado.
________________________________________

03. É CORRETO afirmar que a função do 
sinal gráfico das aspas na frase “O que mais me 
impressionava eram as conversas durante o 
almoço” é:

a) Demonstrar que o que se diz entre aspas, nesse 
contexto, está em sentido figurado, e não literal, 
pois são relatadas mentiras que não expressam a 
realidade dos fatos.
b) Referenciar a fala de outra pessoa, no caso, a 
citação do amigo de infância de Stephen Hawking, 
John MacClenahan.
c) Conferir estilo prosódico ao texto que, apesar de 
estar em uma revista científica, tem caráter poético 
e afetivo.
d) Assinalar que o que se diz entre as aspas, nesse 
contexto, é uma interpretação incorreta dos fatos, 
visto que se trata de um primo da família.
________________________________________

04. Analise os termos “ideias apimentadas”, 
presentes no texto, e assinale a alternativa que 
interpreta CORRETAMENTE a figura de linguagem 
empregada, fazendo referência à justificativa de 
seu uso no próprio texto. 

a) Trata-se de uso inadequado do termo 
“apimentadas”, visto que não há nenhuma referência 
no texto que justifique o emprego do termo para 
qualificar as ideias que eram discutidas.
b) A figura de linguagem empregada no uso dos 
termos é a antítese, que opõe ideias contrárias, 
visto que são opostos entre si os termos “ideias” e 
“apimentadas”. Dessa forma, está incorreto o uso 
da expressão. 
c) O termo “apimentadas” está empregado no 
sentido literal, evocando as ideias que se discutiam 
durante a hora do almoço. Logo, nesse contexto, 
todo termo relacionado à culinária deve ser 
interpretado no sentido real, e não figurado. 
d) Trata-se de uma metáfora que mobiliza o sentido 
de “apimentadas” para significar temas “quentes, 
picantes”, justificado, inclusive, pela referência ao 
teor das discussões que se faz no texto logo depois, 
ao evocar ideias como sexo e aborto, por exemplo. 
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05. A partir da leitura atenta do texto, é possível 
inferir que o autor da frase “Eu queria sondar as 
profundezas do Universo” é:

a) Os pais de Stephen: Frank, médico, e Isabel 
Hawking, filósofa de formação. 
b) Os autores da Revista Superinteressante: Thais 
Harari e Bruno Garattoni. 
c) O amigo de infância de Hawking: John 
MacClenahan, de acordo com o texto.
d) O próprio Stephen Hawking, que a escreveu em 
seu livro, segundo o texto aponta. 
________________________________________
QUESTÕES 06 A 09 - MATEMÁTICA

06. Dada uma progressão aritmética, em que o 
1º termo é igual a 4 e o 10º termo é 40, o produto 
entre o 5º termo e o 7º termo dessa progressão é 
igual a:

a) 280
b) 324
c) 560
d) 464
________________________________________

07. O valor da expressão

 simplificada é igual a:
a) 3

b) 3

c) 5

________________________________________

08. Pedro, Carlos e Humberto, juntos, têm direito 
à participação de 28% no lucro de um show, sendo 
que Pedro tem direito ao dobro da participação 
de Carlos e de Humberto. Sabendo que Carlos e 
Humberto têm direito à mesma participação, a parte 
que caberá a Pedro no lucro desse show, será de:

a) 7%
b) 14%
c) 16%
d) 20%
________________________________________

09. A probabilidade (P) possibilita obter o 
cálculo das ocorrências possíveis num experimento 
aleatório, ou seja, analisa as “chances” de obter 
determinado resultado. Se três eventos (X, Y e Z) 
constituem uma partição do espaço amostral com 
P(X) = P(Y) = 1/5,então P(Z) é igual a:

a) 30%
b) 40%
c) 50%
d) 60%
________________________________________
QUESTÕES 10 A 14 - INFORMÁTICA

10. O Microsoft possui um assistente virtual 
denominado Cortana com a qual é possível realizar 
consultas por meio de voz. Este recurso está 
disponível a partir de qual versão do Windows?

a) Windows 10 
b) Windows 8.1
c) Windows 8
d) Windows 7
________________________________________

11. Considerando a tabela abaixo, extraída 
de um arquivo gerado no MS Excel 2013, para 
obtermos o valor 118 como resultado, qual 
expressão devemos utilizar:

a) =SOMA(B1:B3)
b) =CONCATENAR(C3:D2) 
c) =SOMA(A3:D3)
d) =CONCATENAR(D2;C3)
________________________________________

12. Qual aplicativo padrão para navegação 
na internet vem instalado no Windows 10 em sua 
configuração padrão?

a) Chrome
b) Microsoft Safari
c) Microsoft Edge
d) Firefox
________________________________________

13. O buscador do Google (www.google.com) 
possui várias ferramentas que auxiliam para ter 
uma resposta mais precisa durante as buscas. 
Como devemos efetuar a busca para que todos os 
resultados tenham EXATAMENTE o termo Copa do 
mundo 2018?

a) *Copa do mundo 2018*
b) ‘Copa do mundo 2018’
c) “Copa do mundo 2018”
d) (Copa do mundo 2018)
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14. Uma das maiores vantagens do cabo de par 
trançado é a sua capacidade de transmitir dados 
em alta velocidade e com a maior qualidade de 
sinal. Qual o tamanho máximo para um cabo de 
Rede de par trançado Cat5?

a) 100m
b) 150m
c) 500m
d) 1000m
________________________________________
QUESTÕES DE 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. A Portaria N° 344/1998 da Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/
MS) 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. Das alternativas 
apresentadas abaixo assinale a INCORRETA 
quanto às denominações das listas de substâncias 
sujeitas a controle especial. 

a) A1 - Lista das substâncias entorpecentes.
b) A2 - Lista das substâncias psicotrópicas.
c) B2 - Lista das substâncias psicotrópicas 
anorexígenas.
d) C2 - Lista das substâncias retinóicas.
________________________________________

16. As vias de administração bem como o 
padrão de distribuição podem interferir de maneira 
direta sobre a duração e a excreção da ação 
de um fármaco no organismo. Das alternativas 
apresentadas abaixo, considerando administração 
de um fármaco, assinale a alternativa CORRETA.

I. A ingestão oral é uma via de administração de 
medicamento conveniente, econômica, geralmente 
segura, a absorção é feita pelo trato gastrointestinal, 
é regulada por fatores como o estado físico da 
droga, a área de superfície para absorção, fluxo 
sanguíneo e a concentração no local de absorção.
II. Os supositórios é a forma farmacêutica utilizada 
para administração retal, sendo indicada para 
pacientes em estado de inconsciência e/ou quando 
a via oral não é possível. 
III. A via de administração intravenosa é uma 
alternativa para administração de determinados 
medicamentos. Está via fornece a mais rápida e 
completa disponibilidade do fármaco.
IV. Na via intravenosa injeta-se a droga em um local 
subcutâneo, essa via só pode ser utilizada para os 
fármacos que não irritam o tecido. A velocidade de 
absorção após injeção é suficientemente lenta para 
proporcionar um efeito mantido.

V. Na via subcutânea, os medicamentos são 
administrados debaixo da pele, no tecido 
subcutâneo. Nessa via, a absorção é lenta.

a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Apenas a afirmativa IV está incorreta.
d) Apenas as afirmativas IV  e V estão incorretas.
______________________________________

17. A médica pediatra A. E. S. prescreveu para 
o paciente R.V. V. de 07 meses o medicamento 
Amoxicilina 100 mg. O frasco disponível na 
Farmácia Hospitalar é de 500 mg/5mL. Desta 
forma, quantos ml o paciente deverá tomar: 

a) 2,5 ml.
b) 1,5 ml.
c) 2,0 ml.
d) 1,0 ml.
______________________________________

18. A portaria N° 344/98 regulamenta o uso de 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle 
especial. Desta forma, só será possível aviar ou 
dispensar os medicamentos regulamentados 
por essa portaria quando todos os itens da 
receita e da Notificação de Receita estiverem 
devidamente preenchidos. Das alternativas 
apresentadas abaixo, assinale a INCORRETA, 
quanto a prescrição e notificação de receita.

a) A Notificação de Receita não será exigida 
para pacientes internados nos estabelecimentos 
hospitalares, médico ou veterinário, oficiais 
ou particulares, porém a dispensação se fará 
mediante receita ou outro documento equivalente 
(prescrição diária de medicamento), subscrita em 
papel privativo do estabelecimento.
b) 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.
c) As prescrições por cirurgiões dentistas e 
médicos veterinários só poderão ser feitas 
quando para uso odontológico e veterinário, 
respectivamente.
d) A Notificação de Receita A1 – entorpecente 
e A2 - psicotrópica será válida por 30 (trinta) 
dias a contar da data de sua emissão em todo 
o Território Nacional, sendo necessário que seja 
acompanhada da receita médica com justificativa 
do uso, quando para aquisição em outra Unidade 
Federativa.
______________________________________

19. Forma Farmacêutica que consiste de 
duas seções cilíndricas pré-fabricadas (corpo e 
tampa) que se encaixam e cujas extremidades



4

são arredondadas. É tipicamente preenchida com 
princípio (s) ativo (s) e excipientes na forma sólida. 
Normalmente é formada de gelatina, mas pode 
também ser de outras substâncias.

a) Supositório.
b) Cápsula dura.
c) Comprimido.
d) Glóbulo.
________________________________________

20. Forma farmacêutica é o estado final de 
apresentação que os princípios ativos farmacêuticos 
possuem após uma ou mais operações farmacêuticas 
executadas com a adição de excipientes apropriados 
ou sem a adição de excipientes, a fim de facilitar a 
sua utilização e obter o efeito terapêutico desejado, 
com características apropriadas a uma determinada 
via de administração. Em relação às formas 
farmacêuticas, assinale a alternativa CORRETA.

a) Suspensão é forma farmacêutica líquida que 
contém partículas sólidas dispersas em um veículo 
líquido, no qual as partículas não são solúveis.
b) Xarope é uma solução ou suspensão, contendo 
um ou mais princípios ativos, para aplicação na 
superfície do couro cabeludo.
c) Xampu é uma forma farmacêutica aquosa 
caracterizada pela alta viscosidade, que apresenta 
não menos que 45 % de sacarose ou outros 
açúcares na sua composição.
d) Creme é uma forma farmacêutica sólida com um 
ou mais princípios ativos, que contém um agente 
gelificante para fornecer firmeza a uma solução ou 
dispersão coloidal.
________________________________________
21. Em relação a RDC N° 44/2009 que dispõe 
sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle 
sanitário do funcionamento, da dispensação e da 
comercialização de produtos e da prestação de 
serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. 
Analise as afirmativas a seguir em relação à 
infraestrutura e assinale a alternativa CORRETA.

I. As farmácias e drogarias devem ser localizadas, 
projetadas, dimensionadas, construídas ou 
adaptadas com infraestrutura compatível com as 
atividades a serem desenvolvidas, possuindo, no 
mínimo, ambientes para atividades administrativas, 
recebimento e armazenamento dos produtos, 
dispensação de medicamentos, depósito de 
material de limpeza e sanitário.
II. 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.
III. As condições de ventilação e iluminação devem 
ser compatíveis com as atividades desenvolvidas 
em cada ambiente.

IV. Os materiais de limpeza e germicidas em estoque 
devem estar regularizados junto à Anvisa e serem 
armazenados em área ou local especificamente 
designado e identificado.
V. O sanitário deve ser de fácil acesso, possuir 
pia com água corrente e dispor de toalha de uso 
individual e descartável, sabonete líquido, lixeira 
com pedal e tampa.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Somente as afirmativas I e V estão incorretas.
d) Somente a afirmativa V está incorreta. 
________________________________________

22. Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação à RDC Nº44/09, que define normas e 
requisitos básicos ao ambiente destinado aos 
serviços farmacêuticos.

a) O ambiente para prestação dos serviços que 
demandam atendimento individualizado deve 
garantir a privacidade e o conforto dos usuários, 
possuindo dimensões, mobiliário e infraestrutura 
compatíveis com as atividades e serviços a serem 
oferecidos.
b) O ambiente deve ser provido de lavatório 
contendo água corrente e dispor de toalha de 
uso individual e descartável, sabonete líquido, gel 
bactericida e lixeira com pedal e tampa.
c) O conjunto de materiais para primeiros-socorros 
deve estar identificado e de fácil acesso nesse 
ambiente.
d) O procedimento de limpeza do espaço para 
a prestação de serviços farmacêuticos deve 
ser registrado e realizado semanalmente, 
preferencialmente no início da semana. 
________________________________________
23. A RDC Nº44/09 regulamenta as 
responsabilidades e atribuições dos recursos 
humanos. Assinale a alternativa CORRETA quanto 
às condições gerais, atribuições e responsabilidade 
do profissional farmacêutico e demais funcionários.

I. Os funcionários devem permanecer identificados e 
com uniformes limpos e em boas condições de uso.
II. O uniforme ou a identificação usada pelo 
farmacêutico deve distingui-lo dos demais 
funcionários de modo a facilitar sua identificação 
pelos usuários da farmácia ou drogaria.
III. As atribuições e responsabilidades individuais 
devem estar descritas no Manual de Boas 
Práticas Farmacêuticas do estabelecimento e ser 
compreensíveis a todos os funcionários.
IV. As  atribuições do farmacêutico responsável 
técnico são aquelas estabelecidas pelos conselhos 
federal e regional de farmácia, observada a 
legislação sanitária vigente para farmácias e 
drogarias.
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V. O farmacêutico responsável técnico pode delegar 
algumas das atribuições para outro farmacêutico, 
com exceção das relacionadas à supervisão e 
responsabilidade pela assistência técnica do 
estabelecimento, bem como daquelas consideradas 
indelegáveis pela legislação específica dos conselhos 
federal e regional de farmácia.

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

24. 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 na RDC Nº44/09. Das alternativas 
apresentadas abaixo em relação a Aquisição 
e Recebimento de medicamentos, assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) Somente podem ser adquiridos produtos 
regularizados junto à Anvisa, conforme legislação 
vigente. 
b) A regularidade dos produtos consiste no registro, 
notificação ou cadastro, conforme a exigência 
determinada em legislação sanitária específica para 
cada categoria de produto.
c) No momento do recebimento deverá ser 
verificado somente o bom estado de conservação 
dos medicamentos como caixas amassadas e/ou 
abertas. Após esse procedimento os medicamentos 
deverão ser guardados em locais adequados. 
d) 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.
_________________________________________

25. 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 
estabelecidos na RDC Nº44/09. Em relação às 
Condições de Armazenamento de medicamentos, 
assinale a alternativa CORRETA.

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

III. Para aqueles produtos que exigem 
armazenamento em temperatura abaixo da 
temperatura ambiente como os termolábeis, 
devem ser armazenados sob refrigeração de -2°C 
a 18 °C obedecidas as especificações declaradas 
na respectiva embalagem. A temperatura do local 
ser medida e registrada diariamente.
IV. Deve ser definida em Procedimento Operacional 
Padrão (POP) a metodologia de verificação da 
temperatura e umidade, especificando faixa de 
horário para medida considerando aquela na qual 
há maior probabilidade de se encontrar a maior 
temperatura e umidade do dia.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente a afirmativa IV está incorreta.
c) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas.
d) Somente a afirmativa III está incorreta. 
________________________________________

26. A biossegurança compreende um conjunto 
de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou 
eliminar riscos inerentes às atividades que possam 
interferir ou comprometer a qualidade de vida, a 
saúde humana e o meio ambiente. Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) é todo dispositivo ou 
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetível de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho (NR 
6 MTE). Das alternativas apresentadas abaixo em 
relação aos EPIs utilizados pelos profissionais da 
saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A luva é um EPI de segurança para proteção 
das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.
b) As máscaras usadas são as do tipo cirúrgico, 
sem sistema de filtro, para proteção do aparelho 
respiratório, assim como para proteção do produto 
que está sendo manuseado e/ou do paciente.
c) Os jalecos são usados dentro da área técnica, 
mesmo quando não se esteja executando algum 
trabalho e, tem função de proteger tanto a pele 
como as roupas do profissional. 
d) Os gorros descartáveis são usados com a 
finalidade de proteção aos pés, os mesmos devem 
ser calçados antes de realizar um procedimento 
injetável. 
________________________________________
27. Assinale a alternativa CORRETA em 
relação à Resolução N° 596/2014, que   dispõe 
sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código 
de Processo Ético e estabelece as infrações e as 
regras de aplicação das sanções disciplinares.

I. A profissão farmacêutica, em qualquer 
circunstância, não pode ser exercida sobrepondo-
se à promoção, prevenção e recuperação da 
saúde e com fins meramente comerciais.
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II. O trabalho do farmacêutico deve ser exercido 
com autonomia técnica e sem a inadequada 
interferência de terceiros, tampouco com objetivo 
meramente de lucro, finalidade política, religiosa 
ou outra forma de exploração em desfavor da 
sociedade.
III. O farmacêutico deve exercer a profissão com 
honra e dignidade, devendo dispor de condições 
de trabalho e receber justa remuneração por seu 
desempenho. 
IV. O farmacêutico deve zelar pelo desempenho 
ético, mantendo o prestígio e o elevado conceito 
de sua profissão. 
V. O farmacêutico deve manter atualizados os 
seus conhecimentos técnicos e científicos para 
aprimorar, de forma contínua, o desempenho de 
sua atividade profissional. 
VI. A profissão farmacêutica, em qualquer 
circunstância, não pode ser exercida sobrepondo-
se à promoção, prevenção e recuperação da 
saúde e com fins meramente comerciais.

a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Somente a afirmativa VI está incorreta.
d) Somente as afirmativas II e VI estão incorretas.
________________________________________

28. Foram dissolvidos 4,0 g de ácido salicílico 
em qsp 250 ml de solução hidroalcóolica. Qual a 
concentração em termos de porcentagem p/v da 
solução?

a) 1,6 %.
b) 2,0 %.
c) 3,2 %.
d) 5,1 %.
________________________________________
29. Das alternativas apresentadas abaixo em 
relação a “Carta dos Direitos dos Usuários da 
Saúde” na qual traz informações sobre os direitos
do brasileiro na hora de procurar atendimento de 
saúde, assinale a alternativa CORRETA quanto 
aos seis princípios básicos de cidadania que

asseguram o brasileiro ao ingresso digno nos 
sistemas de saúde, seja ele público ou privado. 

I. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e 
organizado aos sistemas de saúde.
II. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado 
e efetivo para seu problema.
III. Todo cidadão tem direito ao atendimento 
humanizado, acolhedor e livre de qualquer 
discriminação.
IV. Todo cidadão tem direito a atendimento que 
respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.
V. Todo cidadão também tem responsabilidades 
para que seu tratamento aconteça da forma 
adequada.
VI. Todo cidadão tem direito ao comprometimento 
dos gestores da saúde para que os princípios 
anteriores sejam cumpridos.

a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Apenas a afirmativa IV está incorreta.
d) Apenas a afirmativa I está incorreta.
________________________________________
30. Das alternativas apresentadas abaixo, 
assinale a INCORRETA em relação à Portaria Nº 
1.820/2009 que dispõe sobre os direitos e deveres 
dos usuários da saúde.

a) É direito da pessoa ter atendimento adequado, 
com qualidade, no tempo certo e com garantia de 
continuidade do tratamento.
b) Atendimento ágil, com tecnologia apropriada, 
por equipe multiprofissional capacitada e com 
condições adequadas de atendimento.
c) A quantidade de sangue recebida e dados que 
garantam a qualidade do sangue, como origem, 
sorologias efetuadas e prazo de validade.
d) O direito a acompanhante, desde que seja 
o responsável a mãe e/ou pai nos casos de 
internação. Receber visitas diárias com tempo 
máximo de 01 (uma) hora aberta somente em UTIs 
e berçários. 

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 02/07/2018.


