
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE CENTENÁRIO DO SUL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2020

CARGO:
FARMACÊUTICO

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;

Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específi cos: 16 a 30.

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 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
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 (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o trecho a seguir, extraído de uma obra 
do historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, o Vis-
conde de Porto Seguro, para responder as próximas 
questões.

“Os povos, como disse Alexis de Tocqueville, ressen-
tem-se eternamente da sua origem. As circunstâncias 
que os acompanharam ao nascer e que os ajudaram 
a desenvolver-se influem sobre toda a sua existência. 
Se fosse possível a todas as nações remontar à origem 
da sua história, prossegue o mesmo Tocqueville, não 
duvido que aí poderíamos descobrir a causa primária 
das prevenções, dos usos e paixões dominantes – de 
tudo, enfim, quanto compõe o que se chama caráter 
nacional. Estas poucas linhas de autoridade insuspei-
ta servirão de carta de recomendação para aqueles 
que imaginem de menos interesse o estudo da nossa 
história, nos tempos coloniais, sob regime diferente do 
que adotou o império independente e liberal. Outras 
considerações farão ainda mais sensível a importân-
cia do estudo da história pátria colonial. Por ocasião 
de ser proclamada a independência e o império em 
1822, o Brasil contava já em seu seio patrícios emi-
nentes, cidades policiadas e fontes de riqueza, aber-
tas pela agricultura, pela indústria e pelo comércio. 
Fora tudo isso obra do acaso, ou criado de repente? 
Não. Custara a vida e o trabalho de um grande número 
de gerações”. 

(Trecho com adaptações).

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

a) a principal ideia do autor é contradizer a interpre-
tação de Alexis de Tocqueville a respeito da origem 
histórica das nações.
b) o propósito central do autor, no trecho em destaque, 
é argumentar a favor da importância de se estudar o 
período colonial brasileiro.
c) segundo o autor, após a Independência do Brasil, 
a atenção dos historiadores nacionais deveria se ater 
preferencialmente ao período imperial.
d) o autor deixa transparecer a sua preferência pelo 
sistema monárquico de governo, ao advogar que, an-
tes do Império, tudo no Brasil havia sido “obra do aca-
so”.
___________________________________________
02. O trecho em questão se inicia com a afirmação 
de que os povos “ressentem-se eternamente da sua 
origem”. Em relação ao termo “ressentem-se”, marque 
a alternativa que indica um de seus possíveis signifi-
cados, de acordo com o contexto em que foi aqui em-
pregado.

a) Desejar em vão um passado utópico.
b) Esquecer-se de algo importante.
c) Sentir os efeitos de algo.
d) Viver em contínua desesperação.
___________________________________________

03. No trecho selecionado, o autor menciona as cir-
cunstâncias que ajudaram os povos a “desenvolver-
-se”. Nesse caso, a partícula “-se”, em “desenvolver-
-se”, pode ser classificada como:

a) partícula de realce.
b) pronome reflexivo.
c) partícula apassivadora.
d) conjunção subordinativa.
___________________________________________
04. No trecho “de tudo, enfim, quanto compõe o que se 
chama caráter nacional”, o termo “enfim” poderia ser 
substituído, sem alterar o sentido da frase, por:

a) em suma
b) tampouco
c) entretanto
d) porventura
___________________________________________
05. No trecho “estas poucas linhas de autoridade in-
suspeita servirão de carta de recomendação…”, a ex-
pressão “autoridade insuspeita” se refere:

a) a Alexis de Tocqueville.
b) ao imperador brasileiro à época.
c) aos entusiastas da história pátria.
d) ao que se chama caráter nacional.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. Assinale a alternativa CORRETA sobre os                    
conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e B = {2, 4, 6, 8, 10, 12}.

a) A interseção dos conjuntos é nula.
b) A união dos conjuntos tem 12 elementos.
c) A união dos conjuntos tem menos elementos que a 
interseção dos conjuntos.
d) A interseção dos conjuntos tem 3 elementos.
___________________________________________
07. Em uma empresa, os funcionários foram entrevis-
tados para saber quantas horas, em média, passam 
no computador fora do horário de trabalho. A tabela a 
seguir representa as respostas dadas pelos funcioná-
rios.

Durante o preenchimento da tabela, duas informações 
não foram acrescentadas: a quantidade de funcioná-
rios que ficam entre 2 e 3 horas no computador fora do 
horário de trabalho e a porcentagem de funcionários 
que ficam menos de 1 hora no computador fora do ho-
rário de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta 
essas duas informações.

Quantidade de 
Funcionários

Quantidade média 
de horas

Porcentagem

9Entre 1 e 2  horas 45%
6Menos de 1 hora

Entre 2 e 3 horas 20%
1Mais de 3 horas 05%
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a) 6 e 30%.
b) 4 e 25%.
c) 4 e 30%.
d) 6 e 25%.
___________________________________________

08. Em um triângulo retângulo, um dos ângulos agu-
dos mede ß e a hipotenusa mede 15 cm. Sabendo que 
sen (ß) = 0,6, qual é a soma das medidas dos catetos 
desse triângulo?

a) 21 cm
b) 22 cm
c) 23 cm
d) 24 cm
___________________________________________

09. Todos os moradores do município de Cidadópolis 
gostam de comer batata. Assinale a alternativa corre-
ta.

a) Existem moradores de Cidadópolis que não gostam 
de comer batata.
b) Se alguém não gosta de batata, não mora em Ci-
dadópolis.
c) Todas as pessoas que gostam de comer batata mo-
ram em Cidadópolis.
d) Se alguém não mora em Cidadópolis, não gosta de 
batata.
___________________________________________

10. Em um concurso, a cada 5 questões corretas, ga-
nha-se 4 pontos. Maurício fez esse concurso e, após 
responder todas as questões, ficou com 36 pontos. 
Quantas questões Maurício acertou nesse concurso?

a) 4
b) 28
c) 36
d) 45
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia a seguir, a respeito de recentes 
ocorrências no cenário político nacional, e mar-
que a alternativa que contém o nome que preenche                      
CORRETAMENTE a lacuna.

“O desembargador ___________, indicado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, vai tomar posse como novo 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde 
desta quinta-feira. Ele assumirá a cadeira deixada por 
Celso de Mello, que se aposentou. Ele teve seu nome 
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado em 21 de outubro, após mais de dez horas de 
sabatina. O ministro indicado é natural de Teresina, 
no Piauí, tem 48 anos de idade e integrou o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região desde 2011”. 

(Portal O Tempo, 04/11/2020, com adaptações).

a) André Mendonça
b) Jorge Oliveira
c) Kassio Nunes
d) Sergio Moro
___________________________________________
12. Em relação às últimas eleições presidenciais re-
alizadas nos Estados Unidos da América, marque a 
alternativa que indica o nome do candidato escolhido 
pelo Partido Democrata para rivalizar com o represen-
tante do Partido Republicano.

a) Barack Obama.
b) Donald Trump.
c) Joe Biden.
d) Hillary Clinton.
___________________________________________
13. A matéria jornalística a seguir trata de um pleito 
eleitoral ocorrido recentemente num país fronteiriço ao 
Brasil. Marque a alternativa que indica o nome desse 
país, de modo a preencher adequadamente a lacuna.

“Por meio de nota divulgada pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, o governo brasileiro cumprimentou o 
candidato Luis Arce pela vitória na eleição presidencial 
da ____________. Candidato do partido de esquerda 
Movimento ao Socialismo (MAS) e aliado do ex-pre-
sidente Evo Morales, cujo governo integrou como mi-
nistro da Economia, Arce foi oficialmente proclamado 
presidente nesta sexta-feira, após a conclusão da apu-
ração”. 

(Portal G1, 24/10/2020, com adaptações).

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Colômbia.
d) Venezuela.
___________________________________________
14. Considere a análise a seguir, concernente à atu-
al posição do Brasil perante um relevante organismo 
internacional, e marque a alternativa que contém o 
nome do bloco a que se faz referência.

“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já não diz 
que deseja a saída do Brasil dessa organização inter-
nacional. Em um discurso lido durante a cúpula dos 
presidentes do bloco, realizada neste ano em formato 
virtual devido às restrições da pandemia do coronaví-
rus, ele afirmou que os acordos que desde os anos 90 
unem seu país à Argentina, Paraguai e Uruguai são ‘o 
melhor veículo’ para a inserção internacional do Brasil. 
Bolsonaro não saiu do ‘script’, nem polemizou com o 
argentino Alberto Fernández, com quem não fala des-
de que o mandatário do país vizinho assumiu o poder 
em dezembro do ano passado”. 

(El País, 02/07/2020, com adaptações).

a) ALCA.
b) Brics.
c) Mercosul.
d) ONU.
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15. De acordo com o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, para a interpretação dessa lei devem ser 
levados em conta determinados aspectos. Marque a 
alternativa que NÃO indica um desses aspectos.

a) As exigências do bem comum.
b) Os direitos e deveres individuais e coletivos.
c) A superioridade hierárquica dessa lei perante a 
Constituição Federal.
d) A condição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento.
___________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Centenário do Sul, a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município 
e das entidades da Administração Direta e Indireta, 
quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida:

a) Pela Câmara Municipal, mediante controle externo.
b) Pela Secretaria de Administração e Finanças.
c) Pelo Prefeito Municipal.
d) Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Social.
___________________________________________
17. Boas Práticas de Fabricação (BPF) é a parte do 
Gerenciamento da Qualidade que assegura que os 
produtos são produzidos e controlados em conformi-
dade com os padrões de qualidade apropriados para o 
uso pretendido. Das afirmativas apresentadas abaixo 
em relação às BPFs, assinale a CORRETA. 

I. As Boas Práticas de Fabricação dizem respeito tanto 
à produção como ao controle de qualidade.
II. Todos os processos de fabricação devem estar 
claramente definidos, sistematicamente revisados à 
luz da experiência, e demonstrar serem capazes de 
produzir medicamentos com a qualidade exigida e em 
conformidade com as suas especificações.
III. As etapas críticas dos processos de fabricação, 
bem como quaisquer mudanças significativas, devem 
estar validadas.
IV. Os registros, que demonstrem que todas as etapas 
exigidas pelos procedimentos e instruções definidos 
foram consideradas e que a quantidade e qualidade 
do produto estão conforme o previsto, devem ser rea-
lizados durante a fabricação.
V. Quaisquer desvios significativos devem ser inte-
gralmente registrados e investigados com o objetivo 
de determinar a causa raiz e implementar as ações 
corretivas e preventivas apropriadas.

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

18. Para que os produtos farmacêuticos não sejam li-
berados para comercialização sem que a sua qualida-
de tenha sido considerada satisfatória, é necessário 
um rigoroso Controle da Qualidade. Qual das afirma-
tivas abaixo NÃO é um dos requerimentos básicos do 
Controle de Qualidade:

a) Instalações adequadas, pessoal treinado e proce-
dimentos aprovados devem estar disponíveis para 
amostragem e teste de matérias-primas, materiais de 
embalagem, produtos intermediários, a granel e ter-
minados e, onde apropriado, para monitoramento das 
condições ambientais para fins de BPF.
b) Os métodos analíticos devem ser validados.
c) Os produtos acabados devem possuir a composi-
ção qualitativa e quantitativa em conformidade com 
o descrito no registro ou na autorização para uso em 
ensaio clínico; os componentes devem ter a pureza 
exigida, devem estar em recipientes apropriados e de-
vidamente rotulados.
d) Os procedimentos escritos de liberação e rejeição 
do produto acabado devem estar disponíveis para a 
certificação, para a venda segura, o mesmo é realiza-
do por Pessoa Delegada pelo Sistema de Gestão da 
Produção.___________________________________________
19. As Boas Práticas de Manipulação em Farmácia 
(BPMF) estabelecem para as farmácias os requisitos 
mínimos para a aquisição e controle de qualidade da 
matéria-prima, armazenamento, manipulação, fracio-
namento, conservação, transporte e dispensação de 
preparações magistrais e oficinais. Qual dos requisitos 
descritos abaixo NÃO está em conformidade com a 
legislação sanitária vigente:

a) A farmácia pode transformar especialidade farma-
cêutica, em caráter excepcional quando da indisponi-
bilidade da matéria prima no mercado e ausência da 
especialidade na dose e concentração e ou forma far-
macêutica compatíveis com as condições clínicas do 
paciente, de forma a adequá-la à prescrição.
b) Os documentos normativos e os registros das pre-
parações magistrais e oficinais são de propriedade ex-
clusiva do paciente e médico prescritor e devem ser 
apresentados à autoridade sanitária, quando solicita-
dos. 
c) Não é permitido fazer alterações nas prescrições 
de medicamentos à base de substâncias incluídas nas 
listas constantes do Regulamento Técnico sobre subs-
tâncias e medicamentos sujeitos a controle especial e 
nas suas atualizações.
d) Todo o processo de manipulação deve ser docu-
mentado, com procedimentos escritos que definam a 
especificidade das operações e permitam o rastrea-
mento dos produtos.___________________________________________
20. O farmacêutico é responsável pela supervisão da 
manipulação e pela aplicação das normas de Boas 
Práticas, deve possuir conhecimentos científicos so-
bre as atividades desenvolvidas, sendo suas atribui-
ções:
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I. Organizar e operacionalizar as áreas e atividades 
técnicas da farmácia e conhecer, interpretar, cumprir e 
fazer cumprir a legislação pertinente.
II. Especificar, selecionar, inspecionar, adquirir, arma-
zenar as matérias-primas e materiais de embalagem 
necessários ao processo de manipulação.
III. Estabelecer critérios e supervisionar o processo de 
aquisição, qualificando fabricantes e fornecedores e 
assegurando que a entrega dos produtos seja acom-
panhada de certificado de análise emitido pelo fabri-
cante/fornecedor.
IV. Avaliar a prescrição quanto à concentração e com-
patibilidade físico-química dos componentes, dose e 
via de administração, forma farmacêutica e o grau de 
risco.
V. Assegurar todas as condições necessárias ao cum-
primento das normas técnicas de manipulação, con-
servação, transporte, dispensação e avaliação final do 
produto manipulado.

Das afirmativas mencionadas acima, em relação às 
atribuições do profissional farmacêutico, assinale a al-
ternativa CORRETA.

a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Somente a afirmativa V está incorreta.
___________________________________________
21. A água de abastecimento, o sistema de tratamento 
de água e a água tratada devem ser monitorados re-
gularmente e mantidos os registros desses resultados. 
Das afirmativas abaixo em relação à água para Prepa-
ração de Estéreis, assinale a INCORRETA.

a) A água para enxágue de ampolas e recipientes de 
envase deve ter qualidade de água para injetáveis.
b) O armazenamento da água não é recomendado, a 
não ser que ela seja mantida em recirculação a uma 
temperatura igual ou superior a 80º C. Caso contrário, 
ela deve ser descartada a cada 24 (vinte e quatro) ho-
ras.
c) Devem ser feitos os testes físico-químicos e mi-
crobiológicos previstos para água purificada, além de 
teste de endotoxinas bacterianas, com o objetivo de 
monitorar o processo de obtenção da água para inje-
táveis, com base em procedimentos escritos.
d) No caso da água se destinar a produtos oftálmicos, 
será requerido somente o teste de endotoxinas bacte-
rianas, excluindo os testes físico – químicos e micro-
biológicos.
___________________________________________

22. A utilização de Solução Parenteral (SP), com qua-
lidade, segurança e eficácia, requer o cumprimento de 
requisitos mínimos para garantir a total ausência de 
contaminações. Das afirmativas descritas a seguir, em 
relação à utilização segura e suas responsabilidades, 
assinale a CORRETA.

I. Para a correta e segura utilização das SP é indispen-
sável a participação e o envolvimento de profissionais 
qualificados, com treinamento específico para cada 
uma das atividades, atendendo aos requisitos míni-
mos.
II. A ocorrência de qualquer evento adverso envolven-
do um paciente submetido à terapia com SP deve ser 
obrigatoriamente relatada, no momento da suspeita, 
descrita e investigada, para a definição de sua causa, 
e notificada à autoridade sanitária.
III. Toda etapa da utilização das SP deve atender aos 
procedimentos escritos e ser devidamente registrada, 
evidenciando as ocorrências na execução dos proce-
dimentos.
IV. A ocorrência de um desvio da qualidade, em qual-
quer etapa da utilização das SP, deve ser obrigatoria-
mente relatada, descrita pela equipe de enfermagem 
e investigada pelos serviços de gerenciamento de ris-
co e de epidemiologia hospitalar ou pela Comissão de 
Controle de Infecção em Serviços de Saúde.
V. Danos, comprovadamente causados por falta de 
qualidade na utilização de SP, estão sujeitos às dis-
posições previstas no Código de Defesa do Consu-
midor, em especial, nos artigos 12 e 14, que tratam 
da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, 
independentemente da responsabilidade criminal e 
administrativa.

a) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão incorretas.
d) Apenas a afirmativa V está incorreta.
___________________________________________
23. Solução parenteral acondicionada em recipiente 
de dose única, com a capacidade de 100 ml ou mais:

a) Solução Parenteral de Grande Volume – SPGV.
b) Solução Parenteral de Médio Volume – SPMV.
c) Solução Parenteral – SP.
d) Solução Parenteral de Pequeno Volume – SPPV.
___________________________________________
24. Qual das afirmativas apresentadas NÃO está em 
conformidade com as infrações e as regras de aplica-
ção das sanções disciplinares estabelecidas no Códi-
go de Ética Farmacêutico.:
a) Nas infrações éticas e disciplinares serão observa-
das a tipificação da conduta, a reincidência, a análise 
do fato e as suas consequências ao exercício profis-
sional e à saúde coletiva, sem prejuízo das sanções 
de natureza civil ou penal cabíveis.
b) 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.
c) As sanções aplicadas serão objeto de registro na 
ficha individual do farmacêutico, devendo ainda ser 
comunicadas, no caso de suspensão, ao empregador 
e ao órgão sanitário competente, além da apreensão 
da cédula e da carteira profissional.
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26. Em relação ao Registro e submissão de Notifica-
ções de Segurança de Casos Individuais, devem ser 
registradas no banco de dados de Farmacovigilância 
dos Detentores de Registro de Medicamento as infor-
mações de segurança de casos individuais, ainda que 
não confirmadas, relativas a:

a) Suspeita de reações adversas a medicamentos, ine-
fetividade terapêutica, total ou parcial, interações me-
dicamentosas, superdose de medicamentos, abuso de 
medicamentos, erros de medicação, entre outros.
b) Especial atenção e rigor deve ser dado na elabo-
ração do Plano de Gerenciamento de Risco, como na 
seguinte situação: novas entidades moleculares sinté-
ticas, semissintéticas e biológicas.
c) As equipes envolvidas em Farmacovigilância devem 
ser devidamente treinadas, para que suas funções e 
responsabilidades sejam adequadamente exercidas.
d) Todo Detentor de Registro de Medicamento deve 
dispor de documento com descrição detalhada de seu 
Sistema de Farmacovigilância, contendo informações 
quanto à sua estrutura, interfaces, processos de tra-
balho, responsabilidades e atividades relacionadas ao 
gerenciamento de risco.
___________________________________________
27. Das afirmativas apresentadas abaixo em rela-
ção ao Balanço de Substâncias Psicoativas e Outras 
Substâncias Sujeitas a Controle Especial (BSPO), as-
sinale a INCORRETA.

a) O Balanço de Substâncias Psicoativas e Outras 
Substâncias Sujeitas a Controle Especial - BSPO, 
deverá ser a cópia fiel e exata da movimentação das 
substâncias constantes das listas conforme Portaria 
344/98.
b) É vedada a utilização de ajustes, utilizando o fa-
tor de correção, de substâncias constantes das listas, 
conforme a Portaria 344/98, quando do preenchimento 
do BSPO.
c) A Relação Mensal de Venda de Medicamentos Sujei-
tos a Controle Especial – RMV, destina-se ao registro 
das vendas de medicamentos a base de substâncias 
constantes na Portaria 344/98 e de suas atualizações, 
excetuando-se as substâncias constantes da lista “D1” 
(precursoras), efetuadas no mês anterior, por indústria 
ou laboratório farmacêutico e distribuidor, e serão en-
caminhadas à Autoridade Sanitária, pelo Farmacêuti-
co Responsável , até o dia 15 (quinze) de cada mês, 
em 2 (duas) vias, sendo uma das vias retida pela Auto-
ridade Sanitária e a outra devolvida ao estabelecimen-
to depois de visada.
d) O Balanço de Medicamentos Psicoativos e de ou-
tros Sujeitos a Controle Especial - BMPO, destina-se 
ao registro de vendas de medicamentos a base de 
substâncias constantes das listas “A1” (entorpecen-
tes), “A2” e “A3” (psicotrópicos), “B1” (psicotrópicos 
anorexígenos), e “C4” (antirretrovirais) conforme Por-
taria 344/98 e de suas atualizações, por farmácias e 
drogarias, em 2 (duas) vias, e remetido à Autoridade 
Sanitária pelo Farmacêutico Responsável trimestral-
mente até o dia 15 (quinze) dos meses de abril, julho, 
outubro e janeiro._________________________________________

d) Às infrações éticas e disciplinares leves devem ser 
aplicadas as penas de advertência sem publicidade na 
primeira vez; advertência por inscrito, sem publicida-
de, com o emprego da palavra “censura” na segunda 
vez; multa no valor de 1 (um) salário mínimo a 3 (três) 
salários mínimos regionais, que serão elevados ao do-
bro no caso de reincidência.
___________________________________________

25. A profissão farmacêutica sofreu grandes transfor-
mações ao longo do tempo. Essas transformações 
foram desencadeadas pelo desenvolvimento e meca-
nização da indústria farmacêutica. Diante desta condi-
ção tecnológica mais avançada, o farmacêutico pas-
sou a exercer novas atividades, dentre essas, resultou 
a aproximação do farmacêutico ao paciente e à equipe 
de saúde, possibilitando o desenvolvimento de habili-
dades relacionadas à farmacoterapia. Das afirmativas 
apresentadas abaixo em relação a Assistência e Aten-
ção farmacêutica, assinale a CORRETA.

I. Assistência Farmacêutica deve ser compreendida 
como política pública norteadora para a formulação de 
políticas setoriais, entre as quais destacam-se as po-
líticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras.
II. Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de 
ações voltadas à promoção, proteção e recuperação 
da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o me-
dicamento como insumo essencial e visando o acesso 
e ao seu uso racional.
III. As ações de Assistência Farmacêutica envolvem 
aqueles referentes à Atenção Farmacêutica, consi-
derada como um modelo de prática farmacêutica, de-
senvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica 
e compreendendo atitudes, valores éticos, compor-
tamentos, habilidades, compromissos e corresponsa-
bilidades na prevenção de doenças, promoção e re-
cuperação da saúde, de forma integrada à equipe de 
saúde.
IV. Atenção farmacêutica é a interação direta do farma-
cêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia ra-
cional e a obtenção de resultados definidos e mensu-
ráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. 
V. É um componente da Atenção Farmacêutica e con-
figura um processo no qual o farmacêutico se respon-
sabiliza pelas necessidades do usuário relacionadas 
ao medicamento, por meio da detecção, prevenção e 
resolução de Problemas Relacionados aos Medica-
mentos (PRM).

a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) Somente a afirmativa III está incorreta.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Somente as afirmativas I e III estão incorretas.
___________________________________________
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas, 1 (um) dia útil após a aplicação da prova. 6

28. Alprazolam é indicado no tratamento de transtor-
nos de ansiedade, e conforme a Portaria 344/98 é su-
jeito a notificação de receita:

a) Lista - B1 (Substâncias Psicotrópicas) - Sujeitas a 
Notificação de Receita “B”.
b) Lista – A3 (Substâncias Psicotrópicas) - Sujeitas a 
Notificação de Receita “A”.
c) Lista - A2 (Substâncias Entorpecentes) - Sujeitas a 
notificação de receita “A”.
d) Lista – C1 (Substâncias sujeitas a controle espe-
cial) - Sujeitas a Receita de Controle Especial em duas 
vias.
___________________________________________
29. O novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) pos-
suiu transmissão de alto risco individual e moderado 
risco para a comunidade. Portanto, todos os RESÍDU-
OS provenientes da assistência a pacientes suspeitos 
ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus de-
vem ser enquadrados na categoria A1, conforme Re-
solução RDC Nº 222/18. Qual das afirmativas abaixo, 
em relação à Classificação dos Resíduos de Serviços 
de Saúde NÃO faz parte do subgrupo A1:

a) Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos 
de fabricação de produtos biológicos, exceto os me-
dicamentos hemoderivados; descarte de vacinas de 
microrganismos vivos, atenuados ou inativados; meios 
de cultura e instrumentais utilizados para transferên-
cia, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de la-
boratórios de manipulação genética. 
b) Resíduos contendo produtos químicos que apre-
sentam periculosidade à saúde pública ou ao meio 
ambiente, dependendo de suas características de in-
flamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade 
e quantidade.
c) Resíduos resultantes da atividade de ensino e pes-
quisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais, 
com suspeita ou certeza de contaminação biológica 
por agentes classe de risco 4, microrganismos com 
relevância epidemiológica e risco de disseminação 
ou causador de doença emergente que se torne epi-
demiologicamente importante ou cujo mecanismo de 
transmissão seja desconhecido.
d) Sobras de amostras de laboratório contendo san-
gue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais re-
sultantes do processo de assistência à saúde conten-
do sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.

30. Qual das afirmativas abaixo NÃO está em confor-
midade com as Boas Práticas de Armazenamento de 
medicamentos:

a) As áreas de armazenagem devem ser dotadas de 
equipamentos e instrumentos necessários ao controle 
e ao monitoramento da temperatura e umidade reque-
ridas.
b) As áreas destinadas à manutenção, reparos, cali-
brações, quando situadas no mesmo ambiente de ar-
mazenagem, não devem ser fonte de contaminação 
microbiológica aos produtos farmacêuticos.
c) As instalações devem apresentar superfícies lisas, 
sem rachaduras e sem desprendimento de pó, para 
facilitar a limpeza e evitar contaminantes.
d) As instalações devem ser dotadas de iluminação 
adequada para permitir que todas as operações sejam 
realizadas com precisão e segurança.
___________________________________________


