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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-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 esferográfi ca 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 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

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 fi scal 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 fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto a seguir, escrito por Rachel de Quei-
roz, para responder as próximas questões.

“Ontem, num programa da TV, discutíamos entre escri-
tores e jornalistas o drama do papel em branco na má-
quina e, diante dele, o pobre de nós, obrigado a espre-
mer o juízo até produzir qualquer coisa que encha as 
páginas necessárias e possa ir para a impressão. Acho 
que essa angústia existe desde que o primeiro escri-
ba de cuneiforme, na Mesopotâmia, se afligia por uma 
ideia a gravar no tijolinho fresco, e depressa, antes que 
o barro secasse. O curioso é que nem sempre desse 
esforço de última hora sai um resultado pífio. Às vezes, 
depois de minutos e minutos de indecisão e bloqueio, 
brota de repente uma ideia que é um clarão. Quando 
esse branco se dá na produção de livro, não tem tanta 
importância. O romance espera, o conto espera. E o 
poema só nasce na hora que quer. O jornal, que vive 
à custa do cotidiano e é voraz por fatos atuais e co-
mentários sobre esses fatos, o jornal é que é o grande 
tirano. Aliás, para fazer justiça, não é propriamente o 
jornal o nosso tirano. O déspota implacável é mesmo o 
público, de quem o jornal é apenas o humilde, solícito 
serviçal. O público é quem dá sentença de vida e mor-
te, o público é que boceja ou aplaude. Nessa trêmula 
serventia vivemos todos os que dependemos da fera 
e por isso a bajulamos, hesitamos num fraseado, tro-
camos um verbo mais incisivo por outro mais ameno... 
Mas quanto equilíbrio e cuidados são necessários para 
não se transpor o frágil limite da verdade dos fatos e 
não se cair no perigoso terreno da invenção! Às vezes 
basta insinuar que o figurão sorriu antes de dar a sua 
resposta e se derruba todo um laborioso esforço de cre-
dibilidade em hora de crise política”. (Uma simples folha 
de papel, Rachel de Queiroz, com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afir-
mar que, segundo a autora:

a) houve um debate caloroso num programa de TV, 
em que os escritores venceram os jornalistas.
b) na antiga Mesopotâmia, não havia problemas como 
os que hoje afligem jornalistas e escritores.
c) sendo o público quem dá sentença de vida ou morte, 
boceja ou aplaude, ele é mais tirânico do que o jornal.
d) quando há um “bloqueio” inicial no processo de es-
crita, torna-se impossível produzir um bom texto.
e) sofrem mais com o “drama” abordado os escritores 
de romance ou poesia do que os jornalistas.
___________________________________________
02. A palavra “ontem”, que aparece logo no início do 
texto, pode ser classificada gramaticalmente como um:

a) adjetivo.
b) advérbio.
c) numeral.
d) preposição
e) pronome.
___________________________________________

03. No trecho “essa angústia existe desde que o pri-
meiro escriba de cuneiforme…”, a palavra “cuneifor-
me” diz respeito a:

a) um língua falada na Antiguidade.
b) uma antiga técnica de escrita.
c) uma região do Oriente Médio.
d) mais avançada tecnologia midiática.
e) um tipo de romance ou poesia popular.
___________________________________________
04. No trecho “O curioso é que nem sempre desse es-
forço de última hora sai um resultado pífio”, o termo 
“pífio” poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido 
pretendido pela autora, por:

a) “aceitável”.
b) “desprezível”.
c) “ilustre”.
d) “notável”.
e) “pertinente”.
___________________________________________
05. Ainda em relação ao “drama” abordado pela auto-
ra, marque a alternativa que indica qual seria, na visão 
dela, o tipo de produção literária mais afetado.

a) Conto.
b) Jornal.
c) Livro.
d) Poesia.
e) Romance.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA

06. A altura de uma planta tem aumentado 3 cm por 
dia. No primeiro dia, a planta media 1 cm. Quanto ela 
medirá no 31º dia?

a) 89 cm
b) 90 cm
c) 91 cm
d) 92 cm
e) 95 cm
___________________________________________
07. Uma impressora imprime 5 folhas por minuto e de-
mora 2 horas para imprimir um livro. Outra impressora 
imprime 3 folhas por minuto. Quanto tempo ela demo-
rará para imprimir o mesmo livro?

a) 1h12min
b) 1h20min
c) 2h30min
d) 3h20min
e) 3h33min
___________________________________________
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08. Lançando um dado em formato de hexaedro, nu-
merado de 1 a 6, não viciado, qual a probabilidade de 
que o número com a face voltada para cima seja pri-
mo? 

a) 1
    6

b) 1
    3     

c) 1
    2 

d) 2 
    3

e) 5
    6
___________________________________________
09. O volume de uma fruta é 128 cm³. Josué observou 
que 32 cm³ dessa fruta eram água. Qual a porcenta-
gem de água há nessa fruta?

a) 25%
b) 32%
c) 54%
d) 81%
e) 96%
___________________________________________
10. Um retângulo tem lados medindo x e x + 1 cm e 
área 6 cm². Qual é a medida do maior lado desse re-
tângulo?

a) 2 cm
b) 3 cm
c) 4 cm
d) 5 cm
e) 6 cm
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 - 
INFORMÁTICA

11. Impressora é um dispositivo de saída que imprime 
documentos em papel. Isso inclui documentos de tex-
to, imagens ou uma combinação de ambos. Os dois 
tipos mais comuns de impressoras são jato de tinta e 
impressoras a laser. Assinale a alternativa que melhor 
corresponde a um tipo de impressora que além de im-
primir também possibilita a digitalização de documen-
tos.

a) Multifuncional.
b) Térmica.
c) Sublimação.
d) Scanner.
e) Matricial.
___________________________________________

12. O Microsoft Word é um processador de texto pro-
duzido pela Microsoft Office. Foi criado por Richard 
Brodie para computadores IBM PC com o sistema 
operacional DOS em 1983. Assinale a alternativa que 
possui, um comando, do Microsoft Word, responsável 
por desfazer a última ação realizada.

a) Ctrl + Y
b) Ctrl + X
c) Ctrl + P
d) Ctrl + N
e) Ctrl + Z
___________________________________________
13. O Microsoft Excel é um editor de planilhas pro-
duzido pela Microsoft. Este software possui diversas 
ferramentas para organização e análise de dados, um 
exemplo disso é uma opção que pode ser utilizada 
para organizar uma lista de nomes em ordem alfabéti-
ca, levando em consideração a tabela a seguir:

Podemos encontrar a opção que irá organizar os es-
tados do Brasil em ordem alfabética, melhor descrita, 
na alternativa:

a) Classificar e Filtrar.
b) Localizar e Selecionar.
c) Mesclar e Centralizar.
d) Imprimir Títulos.
e) Texto para Colunas.
___________________________________________
14. Assinale a alternativa que possui um nome de ar-
quivo que não pode ser utilizado no Sistema Operacio-
nal Windows da Microsoft.

a) inválido{}
b) inválido[]
c) válido*
d) válido#
e) válido@
___________________________________________
15. São programas de software ou dispositivos de har-
dware que filtram e examinam as informações prove-
nientes da sua conexão com a Internet.

a) Browser.
b) Firewall.
c) Criptografia.
d) Antivírus.
e) Antimalware.
___________________________________________
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QUESTÕES DE 16 A 20 - 
CONHECIMENTOS GERAIS 

16. O texto a seguir trata de um aspecto importante da 
história e da geografia paranaense. Considere-o aten-
tamente, e marque a alternativa que indica do que se 
trata.

“Esse solo resulta de milhões de anos de decompo-
sição de rochas basálticas, muito ricas em nutrientes, 
como o ferro, responsável pela sua coloração pecu-
liar. O seu nome tem origem com imigrantes prove-
nientes da Itália, que vieram ao Brasil para trabalhar 
em lavouras de café. Esse tipo de solo é encontrado 
principalmente nos estados do Paraná, São Paulo, Mi-
nas Gerais e Mato Grosso do Sul. Dada a sua grande 
fertilidade, são terras muito valorizadas, e considera-
das as mais caras do Brasil” (Canal Rural, 13/12/14, com 
adaptações)

a) Argila.
b) Estepe.
c) Massapê.
d) Salmourão.
e) Terra roxa.
___________________________________________
17. Considere o relato a seguir, a respeito da histó-
ria do município de Apucarana, e marque a alternativa 
que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Os primeiros sacerdotes que deram assistência reli-
giosa aos apucaranenses foram os padres Palotinos, 
que vinham uma vez por mês de Londrina. No dia 8 
de dezembro de 1937, foi celebrada a primeira missa 
onde hoje se encontra o platô, na Praça Rui Barbosa. 
O altar foi erguido com paus de palmito e sobre ele foi 
colocado um quadro de ______________, o que deu 
origem ao seu nome como padroeira da paróquia, do 
município e da diocese, após sua criação”.

a) Nossa Senhora do Amparo.
b) Santa Bárbara.
c) Irmã Dulce.
d) Santa Cecília.
e) Nossa Senhora de Lourdes.
___________________________________________
18. Considere a descrição a seguir, a respeito de uma 
relevante atração turística paranaense, e marque a al-
ternativa que indica seu nome.

“Uma ilha paradisíaca no Atlântico Sul, com as mais 
belas praias do estado do Paraná, um farol e uma for-
taleza ricos em histórias, e incrivelmente localizados 
nos melhores pontos para registros fotográficos do 
litoral. Com essa descrição, boa parte dos paranaen-
ses, e muitos turistas do Brasil e do mundo, provavel-
mente a reconhecem. Localizada na entrada da baía 
de Paranaguá, em frente aos balneários de Pontal do

 Paraná, ali se chega de barco e com os pés se explo-
ra as areias branco-acinzentadas das trilhas em meio 
à vegetação nativa, em busca dos pequenos paraísos 
como a gruta das encantadas, as inúmeras praias e 
os monumentos históricos”. (Revista Ecotour, com adap-
tações).

a) Ilhabela.
b) Arquipélago de Abrolhos.
c) Ilha Grande.
d) Fernando de Noronha.
e) Ilha do Mel.
___________________________________________
19. Leia a descrição a seguir, a respeito de uma impor-
tante personalidade do setor tecnológico, e marque a 
alternativa que indica de quem se trata.

“É um empresário americano mundialmente conheci-
do por fundar a Microsoft, a mais conhecida empresa 
de software do mundo. É também reconhecidamente 
um dos pioneiros na revolução do computador voltado 
para o consumidor comum. Desde a década de 1990, 
ele é figura constante entre as pessoas mais ricas do 
mundo, ocupando por diversas vezes a primeira po-
sição. Depois de muito tempo atuando como CEO da 
Microsoft, ele hoje dedica-se a causas filantrópicas ao 
lado de sua ex-esposa, Melinda”. (Suno Research, com 
adaptações).

a) Bill Gates.
b) Jeff Bezos.
c) Mark Zuckerberg.
d) Steve Jobs.
e) Travis Kalanick.
___________________________________________
20. Leia atentamente a explicação a seguir e marque 
a alternativa que indica CORRETAMENTE do que se 
trata.

“É o processo de migração de pessoas do campo para 
a cidade. Muitas causas podem ser associadas a ele, 
como a modernização da produção agrícola, a con-
centração fundiária, a busca por melhores condições 
de vida e melhores empregos, entre outros fatores. 
Entre as suas consequências estão o esvaziamento 
das zonas rurais e o crescimento desordenado das ci-
dades. No Brasil, esse processo ganhou força com a 
industrialização, e se intensificou entre as décadas de 
70 e 80, quando mais da metade da população passou 
a viver nas cidades”. (BrasilEscola, com adaptações).

a) Desterritorialização.
b) Êxodo rural.
c) Conurbação.
d) Efeito estufa.
e) Despatrimonialização.
___________________________________________
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QUESTÕES DE 21 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. A Carta dos Direitos dos Usuários do SUS é uma 
importante ferramenta para o cidadão conhecer seus 
direitos. Ela é regida por princípios, estabelece direitos 
e deveres dos usuários e fixa algumas restrições. So-
bre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Consiste em um princípio da Carta a previsão de 
que todo cidadão tem direito ao atendimento humani-
zado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
b) Os usuários do SUS têm o direito de acompanhante 
de sua escolha durante todo o período da internação, 
de acordo com as normas da instituição.
c) Como corolário da humanização no atendimento de 
saúde é direito do usuário entrar e circular pelo hospi-
tal sem etiquetas de identificação.
d) O usuário tem o direito de solicitar segunda opinião 
médica em relação ao seu diagnóstico ou tratamento 
e, se desejar, substituição do médico responsável pelo 
seu atendimento, conforme política da instituição.
e) O usuário tem o dever de zelar e se responsabilizar 
pelas instalações da Instituição colocadas à sua dis-
posição.
___________________________________________
22. A respeito da Autarquia Municipal de Saúde de 
Apucarana, com base na Lei Municipal 280/2011, as-
sinale a alternativa INCORRETA.

a) A Autarquia Municipal da Saúde é uma pessoa jurí-
dica de direito público interno.
b) A Autarquia Municipal de Saúde é autônoma, mas 
tem que prestar contas ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal.
c) A Autarquia Municipal de Saúde será administrada 
pela Diretoria, Conselho Deliberativo, Conselho Cura-
dor e Conselho Fiscal.
d) O cargo de Diretor-Presidente será exercido pelo 
ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde.
e) Ao Vice-Diretor compete planejar, coordenar, con-
trolar e avaliar as atividades vinculadas às finalidades 
da Autarquia.
___________________________________________
23. Ainda com base na Lei Municipal 280/2011, que 
trata da Autarquia Municipal de Saúde, é CORRETO 
afirmar que o Conselho Curador é composto por:

a) Três membros, sendo o Secretário Municipal de 
Assistência Social, um membro da Autarquia Munici-
pal de Saúde, indicado pelo Diretor-Presidente e um 
membro da Secretaria da Juventude.
b) Dois membros, sendo o Secretário Municipal de 
Saúde e um membro da Secretaria da Juventude.
c) Dois membros, sendo um membro da Secretaria de 
Assistência Social, indicado pelo Secretário Municipal 
de Assistência Social, e um membro da Autarquia Mu-
nicipal de Saúde, indicado pelo Diretor-Presidente.

d) Três membros, sendo o Secretário Municipal de 
Saúde, o Secretário Municipal de Assistência Social e 
o Procurador Geral do Município.
e) Dois membros, sendo o Secretário Municipal de 
Saúde e um membro da sociedade civil indicado pelo 
Prefeito.
___________________________________________
24. A Lei Complementar nº 1/2011 dispõe sobre o re-
gime jurídico dos servidores públicos do Município de 
Apucarana. Nela, há a previsão de que ao servidor po-
derão ser concedidas licenças, de acordo com requisi-
tos específicos. Assinale a alternativa que NÃO indica 
um dos tipos de licença prevista na lei.

a) Licença por motivo de afastamento do cônjuge.
b) Licença para atividade política.
c) Licença para tratar de assuntos particulares.
d) Licença prêmio.
e) Licença por merecimento por conduta exemplar.
___________________________________________
25. Pode-se afirmar, ainda que sem muita técnica, que 
a lei orgânica é a “Constituição” da cidade. Nela, estão 
reguladas as principais atividades político-administra-
tivas do Município, prevendo como serão exercidos os 
poderes municipais. A respeito do Poder Legislativo, 
com base na Lei Orgânica do Município de Apucarana, 
assinale a alternativa CORRETA.

a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Muni-
cipal e pelo Prefeito, que sanciona os projetos de lei.
b) Compete privativamente ao Presidente da Câmara 
Municipal solicitar e encaminhar pedido de interven-
ção no município, nos casos previstos pela Constitui-
ção Federal.
c) A idade mínima para ser vereador é 21 (vinte e um) 
anos.
d) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, 
palavras e votos, no exercício do mandato e na cir-
cunscrição do Estado.
e) O Prefeito Municipal, chefe do Poder Executivo, 
ainda que haja relevante interesse público ou social, 
não pode convocar extraordinariamente reuniões na 
Câmara, durante o recesso legislativo, uma vez que tal 
atribuição é privativa do Presidente da Câmara.
___________________________________________
26. Os medicamentos controlados têm a obrigatorie-
dade de serem dispensados somente com a retenção 
da notificação ou da receita de controle especial. Das 
alternativas listadas a seguir, em relação a notificação 
da receita, assinale a INCORRETA.

a) A Notificação de Receita deverá estar preenchida 
de forma legível, sendo a quantidade em algarismos 
arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura.
b) A Notificação de Receita é personalizada e intrans-
ferível, devendo conter somente uma substância das 
listas “A1” (entorpecentes) e “A2”, “A3”, “B1” (psicotró-
picas), “C2” (retinóides de uso sistêmico) e “C4” (imu-
nossupressoras).
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c) A farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou 
dispensar quando todos os itens da receita e da res-
pectiva Notificação de Receita estiverem devidamente 
preenchidos. 
d) A Notificação de Receita não será exigida para pa-
cientes internados nos estabelecimentos hospitalares, 
médico ou veterinário, oficiais ou particulares, porém a 
dispensação se fará mediante receita ou outro docu-
mento equivalente (prescrição diária de medicamen-
to), subscrita em papel privativo do estabelecimento.
e) A Notificação de Receita será retida pela farmácia 
ou drogaria e a receita devolvida ao paciente devida-
mente carimbada, como comprovante do aviamento 
ou da dispensação.
___________________________________________
27. Clonazepam pertence à classe dos benzodiazepí-
nicos, medicamentos que causam inibição leve do 
sistema nervoso, com consequente ação anticonvul-
sivante, sedativa leve, relaxante muscular e tranquili-
zante. Conforme a Portaria 344/98 esse medicamento 
é sujeito a notificação de receita:

a) substâncias psicotrópicas – B1.
b) substâncias psicotrópicas – A1.
c) substâncias psicotrópicas – A2.
d) substâncias psicotrópicas anorexígenas – C2.
e) substâncias psicotrópicas anorexígenas – A3.
___________________________________________
28. Qual das alternativas apresentadas a seguir sobre 
medicamento genérico está INCORRETA.

a) 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 efi-
cácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB 
ou, na sua ausência, pela DCI.
b) O medicamento Genérico é aquele que contém 
o(s) mesmo(s) princípio(s) ativo(s), na mesma dose 
e forma farmacêutica, é administrado pela mesma via 
e com a mesma posologia e indicação terapêutica do 
medicamento de referência, apresentando eficácia e 
segurança equivalentes à do medicamento de referên-
cia e podendo, com este, ser intercambiável.
c) Medicamento Genérico – é aquele que contém o 
mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a 
mesma concentração, forma farmacêutica, via de ad-
ministração, posologia e indicação terapêutica, pre-
ventiva 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 va-
lidade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, 
devendo sempre ser identificado por nome comercial 
ou marca.

d) A intercambialidade, ou seja, a segura substituição 
do medicamento de referência pelo seu genérico, é as-
segurada por testes de equivalência terapêutica, que 
incluem comparação in vitro, através dos estudos de 
equivalência farmacêutica e in vivo, com os estudos 
de bioequivalência apresentados à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária.
e) Os medicamentos genéricos podem ser identifica-
dos pela tarja amarela na qual se lê “Medicamento 
Genérico”. 
___________________________________________
29. Produto inovador registrado no órgão federal res-
ponsável pela vigilância sanitária e comercializado no 
País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram com-
provadas cientificamente junto ao órgão federal com-
petente, por ocasião do registro, é:

a) medicamento de Referência.
b) produto Farmacêutico Intercambiável.
c) medicamento Genérico.
d) medicamento Similar.
e) medicamento Farmacêutico Intercambiável.
___________________________________________
30. Os canais iônicos regulados por ligantes é um dos 
quatro principais tipos de receptores de fármacos. Em 
relação a estrutura e a função dos canais iônicos em 
nível molecular, assinale a alternativa CORRETA.

a) Os íons são capazes de penetrar na bicamada lipí-
dica da membrana celular, podendo atravessar livre-
mente essa barreira.
b) Canais iônicos consistem em moléculas de carboi-
dratos e lipídios organizadas para formar poros con-
tendo elétrons que atravessam a membrana e podem 
alterar seu estado entre aberto e fechado.
c) Os canais iônicos e não iônicos não possuiu seletivi-
dade para cátions ou ânions (Na+,  Ca2+  ou K-).
d) A taxa de transferência do canal iônico para o canal 
não iônico e a direção do movimento de íons K- e Cl-a-
través do poro são determinadas pelo gradiente eletro-
químico para o íon em questão, o que é função de sua 
alta concentração em ambos os lados da membrana, 
mas não do potencial da membrana.
e) Canais iônicos são caracterizados por sua seletivi-
dade por espécies particulares de íons, determinada 
pelo tamanho do poro e a natureza de seu revestimen-
to.
___________________________________________
31. Os ensaios clínicos são uma forma de ensaio bio-
lógico importante e altamente especializado, com o 
objetivo específico de avaliar a eficácia terapêutica e 
detectar os efeitos adversos. Diante disso, das afirma-
tivas a seguir, assinale a alternativa CORRETA.

I. Um ensaio clínico é um método que consiste em 
comparar objetivamente, através de estudo prospecti-
vo, os resultados de dois ou mais procedimentos tera-
pêuticos. No caso de fármacos novos, isso é feito nas 
fases 2 e 3 do ensaio.
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II. Os novos fármacos precisam ser testados antes de 
ser licenciado para uso clínico.
III. Um ensaio clínico compara a resposta de um grupo 
de pacientes recebendo um novo tratamento (A) com 
um grupo-controle sob um tratamento “padrão” (B) 
existente. 
IV. A distribuição aleatória (randomização) é essencial 
para evitar eventual predisposição a determinado re-
sultado ao se incluírem pacientes no grupo de teste 
ou controle.
V. Uma das dificuldades, especialmente se os grupos 
forem pequenos, é que os dois grupos não tenham 
uma boa equivalência em relação a características 
como idade, sexo ou gravidade da doença.

a) Apenas as afirmativas I e V estão incorretas.
b) Apenas a afirmativa I está incorreta.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão incorretas.
e) Apenas a afirmativa IV está correta.
___________________________________________
32. Visando adotar medidas para minimizar os pro-
blemas decorrentes da resistência microbiana e o uso 
irracional de antimicrobianos, o profissional que traba-
lha na farmácia é requisito essencial na dispensação 
correta de antimicrobianos ao paciente/usuário.
Qual das alternativas apresentadas, em relação da 
dispensação e da retenção de receita, está INCOR-
RETA.

a) A dispensação de antimicrobianos deve atender 
essencialmente ao tratamento prescrito, inclusive me-
diante apresentação comercial fracionável.
b) A dispensação em farmácias e drogarias públicas e 
privadas dar-se-á mediante a retenção da 2ª (segun-
da) via da receita, devendo a 1ª (primeira) via ser de-
volvida ao paciente.
c) O farmacêutico não poderá aceitar receitas poste-
riores ao prazo de validade.
d) As receitas somente poderão ser dispensadas pelo 
farmacêutico quando apresentadas de forma legível e 
sem rasuras.
e) A receita poderá ser aviada mais de uma vez confor-
me vontade do paciente. 
___________________________________________
33. Os serviços farmacêuticos têm a finalidade de pro-
piciar o acesso qualificado aos medicamentos essen-
ciais disponibilizados pela rede pública a seus usuá-
rios. Em relação a Programação de medicamentos, 
qual alternativa está CORRETA?

a) Por essa atividade ser centralizada e ascendente, a 
farmácia é responsável por comprar os medicamentos 
por ordem alfabética. 
b) A programação deve ser baseada na lista de me-
dicamentos selecionados pelas indústrias farmacêuti-
cas, considerando a posição atual dos estoques e o 
valor de custo do medicamento. 

c) A farmácia remete ao serviço médico hospitalar a 
solicitação de medicamentos informando a demanda 
local e as quantidades disponíveis de cada medica-
mento na farmácia. Este, por sua vez, reúne as de-
mandas de toda rede para realizar a programação dos 
medicamentos a adquirir para atender às necessida-
des da população.
d) Programar medicamentos consiste em estimar 
quantidades a serem adquiridas, para
atender determinada demanda de serviços, em um 
período definido de tempo, possuindo influência direta 
sobre o abastecimento e o acesso ao medicamento.
e) Há várias formas de proceder a uma estimativa 
técnica das necessidades de uma farmácia, porém, o 
perfil de morbimortalidade é importante aspecto a se 
considerar. Pois dispõe de dados consistentes sobre o 
consumo de medicamentos das Unidades Básicas de 
Saúde, dos Hospitais e Clínicas médicas particulares 
para a dispensação segura de medicamentos.
___________________________________________
34. Ato de conferência, em que se verifica a compati-
bilidade dos produtos solicitados e recebidos, ou seja, 
se os medicamentos entregues estão em conformida-
de com a requisição/solicitação. Em relação ao recebi-
mento de medicamentos, qual das afirmativas listadas 
a seguir está CORRETA.

I. O procedimento para o recebimento de medicamen-
tos requer área física e instalações adequadas, com 
boa localização e condições ambientais adequadas, 
bem como recursos humanos qualificados para rea-
lização da conferência das especificações técnicas e 
administrativas.
II. No âmbito das farmácias, as especificações técni-
cas são relacionadas aos aspectos qualitativos (no-
menclatura de acordo com a DCB, forma farmacêuti-
ca, concentração, apresentação, validade e condições 
de conservação dos medicamentos e embalagens, e 
outras contidas no edital de aquisição). 
III. As especificações administrativas referem-se às 
características quantitativas relativas à conformidade 
da solicitação em relação ao medicamento recebido, 
nesse caso, deve-se realizar a contagem física da 
quantidade recebida em relação à declarada/atendida.
IV. Os medicamentos devem ser recebidos somente 
acompanhados de documentação. Depois de conclu-
ída a verificação, havendo conformidade, o responsá-
vel atesta o recebimento, mediante assinatura, carim-
bo e data.
V. No caso de pendência de produtos, quantidades in-
completas, ou que tenham sido recebidas por outras 
pessoas ou setores sem conferência, o responsável 
deve comunicar ao serviço médico hospitalar, para to-
mar as devidas providências.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Somente a afirmativa V está incorreta.
d) Somente as afirmativas III e V estão corretas.
e) Somente a afirmativa III está incorreta.___________________________________________
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35. Qual das alternativas citadas a seguir é um fator 
intrínseco que afeta a estabilidade dos medicamentos 
durante a estocagem?

a) Excesso de temperatura no local.
b) Excesso de luminosidade.
c) Excesso de umidade.
d) pH alterado.
e) Raios solares.
___________________________________________
36. A  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Cona-
ma) são os órgãos competentes para orientar, definir 
regras e regular a conduta dos diferentes agentes, no 
que se refere à geração e o manejo de resíduos de ser-
viços de saúde, com o objetivo de preservar a saúde 
e o meio ambiente, garantindo a sua sustentabilidade. 
Em relação ao descarte dos resíduos de serviços de 
saúde, qual das alternativas a seguir está INCORRE-
TA.

a) De acordo com as regulamentações sanitárias e 
ambientais, cabe aos responsáveis
legais o gerenciamento dos resíduos desde a geração 
até a disposição final.
b) Resíduos de produtos e de insumos farmacêuticos, 
sujeitos ao controle especial, especificados pela Por-
taria nº 344/98 devem ser dado baixa no estoque e 
encaminhados para o aterro sanitário.
c) Os resíduos gerados devem ser acondicionados 
atendendo às exigências legais referentes a meio am-
biente, saúde e limpeza urbana.
d) Em se tratando do manejo dos resíduos contendo 
substâncias com atividade medicamentosa, como hor-
mônios, antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, 
orienta-se que devem ser submetidos a um tratamento 
ou disposição final específicos. 
e) Medicamentos como imunossupressores, digitáli-
cos, imunomoduladores, antirretrovirais, deve-se ser 
submetido a um tratamento ou disposição final em 
aterros de resíduos perigosos.
___________________________________________
37. É de extrema importância as orientações para ser-
viços de saúde, medidas de prevenção e controle que 
devem ser adotadas durante a assistência aos casos 
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo co-
ronavírus (SARS-COV-2). Diante disso, em relação a 
limpeza e desinfecção de superfíceis, é CORRETO 
afirmar:

a) a limpeza concorrente é aquela realizada diaria-
mente.
b) a limpeza concorrente é aquela realizada quinze-
nalmente.
c) a limpeza terminal é aquela realizada junto ao pa-
ciente.
d) a desinfecção das superfícies das unidades de iso-
lamento deve ser realizada antes da limpeza.
e) preconiza-se a desinfecção das superfícies do isola-
mento com detergente neutro.___________________________________________

38. Em um frasco-ampola de Amplicilina contém 500 
mg. Deve-se diluir com 5 ml de solvente, assim ob-
tém-se uma solução medicamentosa total de 5ml onde 
estarão 500 mg de Amplicilina. Quantos mg de Ampli-
cilina contém por ml após a diluição?

a) Cada ml da diluição terá 0,100 mg.
b) Cada ml da diluição terá 10mg.
c) Cada ml da diluição terá 1000mg.
d) Cada ml da diluição terá 100mg.
e) Cada ml da diluição terá 0,010mg.
___________________________________________
39. Qual das alternativas é a forma farmacêutica sóli-
da contendo uma dose única de um ou mais princípios 
ativos, com ou sem excipientes. Consiste de agrega-
dos sólidos e secos de volumes uniformes de partícu-
las de pó resistentes ao manuseio.

a) Cápsula dura.
b) Comprimido Efervescente.
c) Cápsula Mole de Liberação Retardada.
d) Granulado.
e) Glóbulo.
___________________________________________
40. A farmácia com manipulação é o único estabeleci-
mento autorizado por lei para o preparo (aviamento) e 
comercialização do medicamento manipulado. As far-
mácias de manipulação são classificadas por grupos, 
conforme a complexidade do processo. Diante disso, 
das alternativas apresentadas a seguir, assinale a 
CORRETA.

a) GRUPO IV - Manipulação de produtos estéreis.
b) GRUPO III - Manipulação de medicamentos a partir 
de insumos/matérias primas, inclusive de origem ve-
getal.
c) GRUPO I - Manipulação de medicamentos homeo-
páticos.
d) GRUPO V- Manipulação de doses unitárias e uni-
tarização de dose de medicamentos em serviços de 
saúde.
e) GRUPO VI- Manipulação de substâncias de baixo 
índice terapêutico.
___________________________________________
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA.

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.


