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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 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.

14 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 04 - CONHECIMENTOS GERAIS

01. Leia o seguinte trecho de um artigo jornalístico, 
publicado este ano, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche corretamente a 
lacuna.

“Há dois anos, a maior parte dos brasileiros nem 
sabia quem era ____________. Hoje, as milhares 
de pessoas que têm saído às ruas para protestar 
contra a corrupção e o governo se unem na 
admiração por ele, responsável pelas decisões da 
Operação Lava Jato na primeira instância. Para uma 
grande parte da população, é um herói nacional. 
Já simpatizantes do governo o acusam de ‘agir 
politicamente’ e de inflar os ânimos da população 
de forma irresponsável”. (BBC Brasil, 18/03/2016, 
com adaptações).

a) Eduardo Cunha.
b) Delcídio do Amaral.
c) Michel Temer.
d) Sérgio Moro.
________________________________________

02. O conceito de “desenvolvimento sustentável” 
pode ser definido como aquele que atende as 
necessidades do presente sem comprometer as 
possibilidades das gerações futuras atenderem as 
suas próprias necessidades. Assinale a alternativa 
que indica três princípios básicos relativos a esse 
conceito.
a) Degradação econômica, segurança ambiental e 
luta de classes.
b) Globalização econômica, integração política e 
unificação cultural.
c) Desenvolvimento econômico, proteção ambiental 
e equidade social.
d) Retrocesso econômico, exploração do meio 
ambiente e insubordinação social.
________________________________________

03. Leia a seguinte análise, a respeito de um 
problema de nosso país, e assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna.
“O tema das _________ adquiriu notoriedade no 
Rio de Janeiro no ano de 2006, quando o termo 
foi cunhado para descrever grupos de agentes 
armados do Estado que controlavam comunidades 
e favelas, oferecendo “proteção” em troca de taxas 
a serem pagas pelos comerciantes e os residentes. 
Estes grupos passaram também a lucrar com o 
controle sobre diversas atividades econômicas 
exercidas nestes territórios, como a venda de gás, o 
transporte alternativo e o serviço clandestino de TV 
a cabo”. (Trecho extraído do livro “No Sapatinho”, 
escrito por Ignacio Cano e Thaís Duarte. Com 
adaptações).

a) Comunidades
b) Milícias
c) Operações Especiais
d) Tropas de Elite
________________________________________

04. O PIB é um indicador utilizado para mensurar a 
atividade econômica de um país ou região. A este 
respeito, assinale a alternativa que indica o estado 
brasileiro que conta com o maior PIB.
a) Minas Gerais.
b) Paraná.
c) São Paulo.
d) Rio Grande do Sul.

QUESTÕES 05 A 08 - MATEMÁTICA 

05. Os professores de uma escola foram vacinados, 
sendo 70% contra gripe e 50% contra pneumonia. 
Qual o porcentual de professores que foram 
vacinados contra as duas doenças?
a) 30%
b) 20%
c) 70%
d) 50%
________________________________________

06. Paulo acabou de pintar um quadro e quer saber 
se vai caber na parede da sala da sua casa. O 
quadro tem o formato de um trapézio. Sabendo que 
a parte superior do quadro mede 100 cm, a inferior, 
80 cm e a altura é de 50 cm, calcule a área do 
quadro.
a) 230 cm²
b) 160 cm²
c) 8.000 cm²
d) 4.500 cm²
________________________________________

07. Transforme 13 mm³ para km³.
a) 1,3 x 10-17 km³
b) 13.000 km³
c) 1,3 km³
d) 0.00013 km³
________________________________________

08. Um comerciante vendia um refrigerador pelo 
valor de R$ 3.000, mas, devido à crise econômica, 
o valor do refrigerador sofreu dois aumentos 
sucessivos de 2%. Quanto o refrigerador passou a 
custar após os aumentos?
a) R$ 3030,00
b) R$ 3.060,00
c) R$ 3.121,20
d) R$ 3.120,00
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QUESTÕES 09 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

09. – O que você vai ser quando cre__er? – As 
pe__oas perguntavam.
“Um sujeito estranho”, eu pen__ava.
É. Não me sentia muito normal não. Fechado em 
mim mesmo, até con__eguia ser normal por fora, 
mas por dentro me a__ustava com a falta de limites.
Tinha uns hábitos esqui__itos. Achava, por exemplo, 
muito mais emo__ionante catar pulgas na cachorra 
do que jogar videogame.
A família contribuía bastante. Minha tia detestava 
que joga__em bola na rua e quando uma bola caía 
dentro do prédio ela furava, por i__o os garotos da 
rua não gostavam de mim. Eu ficava olhando-os 
divertirem-se por trá__ da cortina da janela do meu 
quarto.

(Ivan Jaf. Manual de sobrevivência familiar. 11 Ed. 
São Paulo: Atual, 2007, p. 69)

Assinale a alternativa que preenche, rigorosamente 
em ordem e de forma correta, as lacunas do texto.
a) SC; SS; S; S; SS; Z; C; SS; SS; Z.
b) C; SS; SS; S; SS; S; C; SS; SS; Z.
c) SC; SS; S; S; SS; S; C; SS; SS; S.
d) SC; SS; SS; S; SS; Z; S; SS; SS; S.
________________________________________

10. Assinale abaixo a alternativa que NÃO respeita 
a norma culta da Língua Portuguesa no que tange 
à ortografia, acentuação e concordância verbal e/
ou nominal:
a) Ao prestar depoimento, sócio de empresa privada 
confessa seu envolvimento à Polícia Federal. 
Ministério Público pretende denunciá-lo.  
b) Cúpula tenta dinamizar negócios entre árabes e 
entidades europeias.
c) Os Estados Unidos da América é ainda a maior 
potência mundial.
d) Em alguns países a pesquisa com células-tronco 
para fins terapêuticos é permitida.
________________________________________

11. Assinale abaixo a alternativa que apresenta uso 
INCORRETO da crase:
a) Os trabalhadores chegaram atrasados à reunião.
b) Sugiro irmos àquele parque hoje!
c) Os candidatos serão levados à presença do 
diretor.
d) Todos afirmam que ir à pé é mais saudável!
________________________________________

12. Nas orações coordenadas abaixo se estabelece 
uma relação adversativa, EXCETO em: 
a) Todos se dedicaram ao trabalho, porém não 
lograram êxito.

b) Fomos descuidados, contudo revertemos a 
situação...
c) Resista até o fim, pois a persistência vence os 
maiores obstáculos.
d) Os clientes visitaram a exposição, entretanto não 
ficaram satisfeitos.
________________________________________

Atenção: o texto a seguir refere-se às questões 
13 e 14:

TOADA DE TERNURA

Para Leonardo, um menino meu amigo. 

Meu companheiro menino, 
perante o azul do teu dia, 
trago sagradas primícias 
de um reino que vai se erguer 
de claridão e alegria. 

É um reino que estava perto, 
de repente ficou longe; 
não faz mal, vamos andando, 
porque lá é o nosso lugar. 

Vamos remando, Leonardo, 
porque é preciso chegar. 
Teu remo ferindo a noite 
vai construindo a manhã. 
Na proa do teu navio, 
chegaremos pelo mar. 

Talvez cheguemos por terra, 
na poeira do caminhão, 
um doce rastro varando 
as fomes da escuridão.
Não faz mal se vais dormindo, 
porque teu sono é canção. 

Vamos andando, Leonardo. 
Tu vais de estrela na mão, 
tu vais levando o pendão,
Tu vais plantando ternuras 
na madrugada do chão. 

Meu companheiro menino, 
neste reino serás homem, 
um homem como teu pai. 
Mas leva contigo a infância, 
como uma rosa de flama 
ardendo no coração: 
porque é de infância, Leonardo, 
que o mundo tem precisão. 

(Thiago de Mello. Faz escuro mas eu canto. p. 
27,28. Rio de Janeiro: Record, 1965)
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13. “É um reino que estava perto, 
de repente ficou longe; 
não faz mal, vamos andando, 
porque lá é o nosso lugar.”

Ao ler esta estrofe (2ª estrofe) e interpretá-la no 
contexto do poema, pode-se afirmar que:

a) Leonardo e seu amigo estão viajando para um 
país distante.
b) A vida do menino Leonardo sofre adversidades, 
porém, seu amigo o encoraja a não desistir.
c) Leonardo e seu amigo são príncipes que foram 
levados para longe de casa e agora precisam voltar 
para seu reino
d) A expressão “não faz mal” significa que não há 
nada de ruim acontecendo com o menino.
________________________________________

14. “Meu companheiro menino, 
neste reino serás homem, 
um homem como teu pai.
Mas leva contigo a infância, 
como uma rosa de flama 
ardendo no coração: 
porque é de infância, Leonardo,
que o mundo tem precisão”. 

Uma interpretação correta a este trecho da última 
estrofe do poema, que melhor traduz a sua 
mensagem, seria:
a) O mundo seria muito melhor se somente 
existissem crianças.
b) A infância não é uma boa coisa, pois é comparada 
a uma flama ardendo no coração, o que significa 
sofrimento.
c) O mundo seria melhor se a ternura da criança 
continuasse ardendo no coração das pessoas, 
mesmo depois de adultas.
d) Leonardo se tornará um homem como seu pai 
e toda sua infância será passado, não exercendo 
nenhuma influência em sua vida.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A estabilidade tem por finalidade assegurar, 
aos ocupantes de cargos públicos de provimento 
efetivo, a permanência no serviço público, de modo 
a evitar que sejam alvo de coações que o façam 
atuar em desacordo com os princípios regedores 
da administração pública. A respeito da regra de 
estabilidade prevista no art. 85 da Lei Orgânica 
do Município de Arapongas, é correto afirmar que 
serão estáveis os servidores nomeados em virtude 
de concurso público após:

a) 02 (dois) anos da nomeação. 
b) 03 (três) anos de efetivo exercício.
c) 03 (três) anos da posse.
d) 02 (dois) anos de efetivo exercício.
________________________________________

16. Os municípios consistem em pessoas jurídicas 
de direito público interno dotados de autonomia 
e capacidade de auto-organização, cuja lei de 
regência denomina-se “Lei Orgânica”. A respeito 
das disposições da Lei Orgânica do Município de 
Arapongas, assinale a alternativa INCORRETA.  
a) Ao Município é vedado celebrar contrato com 
empresas que comprovadamente desrespeitarem 
normas de segurança, de medicina do trabalho e 
de preservação do meio ambiente.
b) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
municipais informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
c) Constitui infração político-administrativa do 
Prefeito descumprir o orçamento aprovado para o 
exercício financeiro.
d) Ao servidor público municipal que for proprietário, 
diretor ou integrante de conselho de empresa 
fornecedora que realize qualquer modalidade 
de contrato com o Município caberá a pena de 
demissão do serviço público.
________________________________________

17. A soberania  popular é primado republicano e 
deve ser observada por todos os entes federativos, 
sendo seu exercício mais claro a garantia 
constitucional de voto secreto e direto, com valor 
igual para todos. Além do exercício do voto, segundo 
a Lei Orgânica do Município de Arapongas, o 
exercício direto da soberania popular ocorrerá, nos 
termos da lei, mediante: 
a) referendo, plebiscito, iniciativa popular e 
cooperação no planejamento municipal.
b) referendo e plebiscito, apenas.
c) plebiscito, iniciativa popular e cooperação nas 
ações de planejamento fiscal apenas.
d) plebiscito, referendo e cooperação no 
planejamento municipal, apenas.
________________________________________

18. A respeito do que dispõe a Lei Orgânica do 
Município de Arapongas, julgue verdadeiro (V) 
ou falso (F) os itens a seguir e, após, assinale a 
alternativa que expressa a sequência correta de 
julgamentos. 
I- São Poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
II- Compete ao Município cuidar da limpeza das 
vias e logradouros públicos e dar destinação final 
adequada ao lixo residencial, industrial, hospitalar e 
a outros tipos de resíduos.
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III- A Lei Orgânica do Município poderá ser 
emendada por proposta de cidadãos, mediante 
iniciativa popular subscrita por, no mínimo, 5% 
(cinco por cento) dos leitores.
a)V, V, F
b) F, V, V
c) V, V, V
d) F, V, F
________________________________________

19. Uma importante atribuição do farmacêutico é 
gerenciar os medicamentos que contêm substâncias 
sujeitas à controle especial. O farmacêutico é 
responsável por analisar as prescrições e só pode 
aviar ou dispensar os medicamentos quando 
todos os itens da Notificação de Receita estiverem 
devidamente preenchidos. De acordo com a Portaria 
344/98, assinale a alternativa correta quanto à 
Notificação de Receita.
a) Lista A1, A2 e A3 – Entorpecentes.  
b) Lista A2, A3 e B1 – Entorpecentes.
c) Lista A1 e A2 – Entorpecentes.
d) Lista B1 e B2 – Entorpecentes.
________________________________________

20. Nalbufina é indicado para alívio de dores desde 
as moderadas até as severas. Pode também ser 
utilizado como complemento da anestesia cirúrgica, 
na analgesia pré e pós-operatória, na analgesia 
obstétrica durante o trabalho de parto e para alívio 
da dor após infarto agudo do miocárdio. Este 
medicamento está sujeito à Notificação de Receita:
a) Lista A2 – Lista de substâncias Entorpecentes. 
b) Lista B3 – Lista de substâncias Psicotrópicas. 
c) Lista A1 – Lista de substâncias Entorpecentes.
d) Lista C3 – Lista de substância Retinoicas. 
________________________________________

21. De acordo com a Portaria Nº 825/16, que 
dispõem sobre a Atenção Domiciliar no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em relação aos 
Objetivos do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), 
considere os itens abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
I. Redução da demanda por atendimento hospitalar.  
II. Redução do período de permanência de usuários 
internados.
III. Humanização da atenção à saúde, com a 
ampliação da autonomia dos usuários. 
IV. Desinstitucionalização e a otimização dos 
recursos financeiros e estruturais.

a) Somente a alternativa II está incorreta. 
b) Todas as alternativas estão incorretas.
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Somente a alternativa IV está incorreta.

22. De acordo com a Portaria Interministerial Nº 
405/16, que institui, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a Estratégia de Ação Rápida para o 
Fortalecimento da Atenção à Saúde e da Proteção 
Social de Crianças com Microcefalia, considere os 
itens abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. Identificar e localizar os casos suspeitos de 
microcefalia notificados como em investigação e 
investigados e confirmados.
II. Prover a busca ativa, o transporte e hospedagem 
da criança e familiar quando fora de seu domicílio 
até o serviço destinado a esclarecer o diagnóstico e 
retorno à origem.
III. Prover a confirmação ou exclusão diagnóstica 
dos casos notificados como em investigação.
IV. Prover, nos casos confirmados de Microcefalia, 
independente de sua causa (infecciosa ou não), 
completa avaliação clínica da criança do ponto de 
vista pediátrico, neurológico, oftalmológico, auditivo 
e outras avaliações necessárias.
V. Definir e encaminhar cada criança com 
microcefalia, de acordo com suas necessidades, 
aos serviços assistenciais mais adequados para 
prover a assistência na puericultura, estimulação 
precoce e atenção especializada, conforme 
os protocolos assistenciais estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde.

a) Somente a alternativa IV está incorreta.
b) Somente as alternativas I e IV estão incorretas.
c) Todas as alternativas estão corretas.
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
________________________________________

23. Toda e qualquer área destinada à estocagem 
deve ter condições que permitam preservar as 
características do medicamento.  As substâncias 
devem ser conservadas sob condições tais que 
evitem sua contaminação ou deterioração. Para 
os medicamentos que não podem sofrer variações 
excessivas de temperatura existem locais e 
temperaturas adequadas. Em relação às condições 
de conservação de medicamentos quanto à local e 
temperatura, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Em congelador - temperatura entre -20 e 0 ºC.
b) Em refrigerador - temperatura entre 2 e 8 ºC.
c) Em local fresco - temperatura entre 8 e 15 ºC.
d) Em temperatura ambiente - temperatura entre 15 
e 45 ºC.
________________________________________

24. De acordo com a Farmacopeia Brasileira, forma 
farmacêutica é o estado final de apresentação dos 
princípios ativos farmacêuticos, após uma ou mais 
operações farmacêuticas executadas com a adição 
ou não de excipientes apropriados. Das alternativas 
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abaixo, assinale a que indica a forma farmacêutica 
líquida que contém partículas sólidas dispersas em 
um veículo líquido, no qual as partículas não são 
solúveis.
a) Supositório.
b) Pomada.
c) Óvulo.
d) Suspensão. 
________________________________________

25. Em relação às formas farmacêuticas descritas 
abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. Adesivo: sistema destinado a produzir um efeito 
sistêmico pela difusão do princípio ativo numa 
velocidade constante, por um período de tempo 
prolongado.
II. Anel: forma farmacêutica circular sólida destinada 
à liberação do princípio ativo a uma velocidade 
constante, por um período de tempo prolongado.
III. Bastão: forma farmacêutica sólida contendo um 
ou mais princípios ativos, de formato longo e fino, 
frequentemente de forma cilíndrica e que dissolve 
ou funde na temperatura do corpo.
IV. Cápsula Dura: cápsula que consiste de duas 
seções cilíndricas pré-fabricadas (corpo e tampa) 
que se encaixam e cujas extremidades são 
arredondadas.
V. Comprimido para Colutório: comprimido que 
deve ser dissolvido em água para a preparação do 
colutório, que é um líquido destinado à lavagem 
intestinal.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Somente as alternativas II e V estão incorretas. 
c) Somente a alternativa II está incorreta.
d) Somente a alternativa V está incorreta. 
________________________________________

26. De acordo com RDC 210/03 a produção de 
preparações estéreis deve ser feita em áreas 
limpas, cuja entrada de pessoal e de materiais deve 
ser feita através de câmaras de passagem. As áreas 
devem ser mantidas dentro de padrões de limpeza 
apropriados e devem conter sistemas de ventilação 
que utilizem filtros de eficiência comprovada. 
As áreas limpas utilizadas na fabricação de 
produtos estéreis são classificadas, segundo as 
características exigidas para a qualidade do ar, em 
graus A, B, C e D. De acordo com o Sistema de 
classificação do ar para a produção de produtos 
estéreis em Descanso o Número Máximo Permitido 
de Partículas/m³(µm) do grau A é:
a) 3 500 - 0
b) 350 000 - 0
c) 350 000 – 2 000
d)  3 500 – 2 000

27. Conforme o Decreto Nº 85.878/81, são atribuições 
privativas dos profissionais farmacêuticos, as 
seguintes atividades:
I. Desempenho de funções de dispensação 
ou manipulação de fórmulas magistrais e 
farmacopeicas, quando a serviço do público em 
geral ou mesmo de natureza privada.
II. Assessoramento e responsabilidade técnica em: 
estabelecimentos industriais farmacêuticos em que 
se fabriquem produtos que tenham indicações e/
ou ações terapêuticas, anestésicos ou auxiliares de 
diagnóstico, ou capazes de criar dependência física 
ou psíquica.
III. Assessoramento e responsabilidade técnica em: 
órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos 
farmacêuticos em que se executem controle e/
ou inspeção de qualidade, análise prévia, análise 
de controle e a análise fiscal de produtos que 
tenham destinação terapêutica, anestésica ou 
auxiliar de diagnósticos ou capazes de determinar 
dependência física ou psíquica.
IV. Assessoramento e responsabilidade técnica em: 
órgãos laboratórios, setores ou estabelecimentos 
farmacêuticos em que se pratique extração, 
purificação, controle de qualidade, inspeção de 
qualidade, análise prévia, análise de controle e 
análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem 
vegetal, animal e mineral.

Acerca das afirmações citadas acima, assinale a 
alternativa correta.
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) Somente a afirmação I está correta.
c) Somente a afirmação III está incorreta.
d)  Todas as afirmações estão incorretas.
________________________________________

28. Conforme a Portaria N° 2616/98 as infecções 
Hospitalares constituem risco significativo à saúde 
dos usuários dos hospitais, e sua prevenção e 
controle envolvem medidas de qualificação de 
assistência hospitalar. Para o Programa de Controle 
de Infecções Hospitalares (PCIH) os hospitais 
deverão constituir Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à 
autoridade máxima da instituição e de execução das 
ações de controle de infecção hospitalar. Assinale a 
alternativa INCORRETA quanto ao profissional que 
compõem a CCIH.
a) Serviço Médico.
b) Serviço de Enfermagem.
c) Serviço de Farmácia. 
d)  Serviço de Padeiro.
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29. Conforme a Resolução N.º 45/03, que dispõe 
sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas 
de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em 
Serviços de Saúde, a Solução Parenteral é definida 
como:
a) Uma solução injetável, estéril e apirogênica, 
de grande ou pequeno volume, própria para 
administração por via parenteral.
b) Um sistema de administração que permite o 
contato da solução estéril com o meio ambiente 
seja no momento da abertura do frasco, na adição 
de medicamentos ou na introdução de equipo para 
administração.
c) Equipamentos e artigos destinados ao 
atendimento médico-hospitalar.
d) Um produto farmacêutico, tecnicamente obtido 
ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, 
paliativa ou para fins de diagnósticos.
________________________________________

30. A Assistência Farmacêutica trata de um 
conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 
recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, 
tendo o medicamento como insumo essencial e 
visando o acesso e o seu uso racional. Conforme a 
Resolução N° 338/04, qual das alternativas abaixo 
NÃO faz parte dos eixos estratégicos da Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica.
a) A garantia de acesso e equidade às ações de 
saúde inclui, necessariamente, a Assistência 
Farmacêutica.
b) Manutenção de serviços de assistência 
farmacêutica na rede pública de saúde, nos 
diferentes níveis de atenção, considerando a 
necessária articulação e a observância das 
prioridades regionais definidas nas instâncias 
gestoras do SUS.

c)  A utilização da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME), atualizada periodicamente, 
como instrumento racionalizador das ações no 
âmbito da assistência farmacêutica.
d)  Logística reversa: instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto 
de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 
ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 12/09/2016.


