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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2018 PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 01/07/2018 

INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a 

sequência de trinta questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 30 (trinta) questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

cada uma, sempre na sequência A, B, C, D, E, das quais somente uma deve ser 
assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas 
perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para 
rascunho. Não destaque folhas deste caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome 
impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-o 
imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta 
esferográfica transparente de tinta preta. A folha de respostas (gabarito) será o único 
documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá sua 
substituição por erro de preenchimento ou qualquer dano causado por você. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e outros objetos deverão ser 
colocados sob a carteira ou mesmo no assolho da sala. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha 
de resposta, é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. 
Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 01 (uma) hora, podendo 
o candidato sair a partir das 09h30min. 

13. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se simultaneamente após entregar o 
material e assinar a ata juntamente com os fiscais de provas. 

14. Não esquecer se levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser 
levado pelo candidato. 



 

PORTUGUÊS - MÉDIO 

 

Hierarquia 

Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de 

brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas. 

Eis que, subitamente, o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor que ele já tinha 

visto. Pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato forçava inutilmente pra escapar, o leão gritava: “Miserável 

criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe: não conheço na criação nada mais insignificante e nojento. Vou te 

deixar com vida apenas para que você possa sofrer toda a humilhação do que lhe disse, você, desgraçado, 

inferior, mesquinho, rato!” E soltou-o. 

O rato correu o mais que “pôde”, mas, quando já estava a salvo, gritou pro leão: “Será que V. 

Excelência poderia escrever isso pra mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço e quero 

repetir isso pra ela com as mesmas palavras!” 

 

MORAL: Ninguém é tão sempre inferior. 

SUBMORAL: Nem tão nunca superior, por falar nisso 

 

Millôr Fernandes 

 

01. No segundo parágrafo, do texto acima, o autor usa a palavra rato em, pelo menos, duas situações: “um 

pequeno rato” e “inferior, mesquinho, rato!” É possível afirmar sobre estes dois usos, especificamente, 

apenas que 

A. na primeira utilização, a palavra rato é um adjetivo. 

B. na segunda utilização, a palavra rato é um substantivo. 

C. na primeira utilização é um substantivo e na segunda um adjetivo. 

D. elas pertencem à mesma classe gramatical: são adjetivos. 

E. elas pertencem à mesma classe gramatical: são substantivos. 

 

02. A que/quem os pronomes sublinhados se referem, respectivamente, no texto: “e esta lhe dissera poucas e 

boas”? 

A. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se ao leão. 

B. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se à expressão poucas e boas. 

C. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se à expressão não muito rei dos animais. 

D. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se a andando chateado. 

E. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se ao verbo dissera. 

 

03. No segundo parágrafo, o leão gritou para o rato e no terceiro parágrafo o rato gritou para o leão. O que 

NÃO se pode afirmar sobre esses gritos? 

A. No grito do leão evidencia-se um poder sobre o rato. 

B. No grito do rato marca-se um respeito em relação ao leão. 

C. O grito do rato é para ser ouvido uma vez que ele estava longe e a salvo. 



D. O grito do leão é para ser ouvido uma vez que o rato se encontrava distante. 

E. O grito do leão é para marcar uma posição de destaque no que diz respeito à hierarquia. 

 

04. A partir do título da fábula, da moral e da submoral, NÃO é possível afirmar que 

A. o rato descontaria na lesma toda a humilhação que sofreu. 

B. a expressão “o mundo dá voltas” é uma tradução possível para a fábula. 

C. sempre haverá alguém superior, mas de igual forma, alguém inferior a nós. 

D. muito provavelmente, a leoa disse ao leão palavras parecidas com as que este disse ao rato. 

E. a expressão “manda quem pode e obedece quem tem juízo” é uma tradução possível para a fábula. 

 

05. A expressão “poucas e boas”, no final do primeiro parágrafo, significa, de acordo com o texto acima, 

que 

A. o leão ouviu muitas e más da leoa. 

B. o leão ouviu aquilo que queria ouvir. 

C. o leão ouviu palavras amigáveis da mulher. 

D. o leão ouviu uma declaração de amor da leoa. 

E. o leão ouviu elogios da leoa, mas não ficou nada feliz com isso. 

 

MATEMÁTICA - MÉDIO 
 

06. Determinado medicamento deve ser ministrado em um paciente durante cinco dias. A indicação é que a 

cada 4 kg deve ser ministrado 0,5 ml do medicamento. Sabendo-se que deverão ser ministradas três doses 

por dia e que o paciente pesa 16 kg, é CORRETO afirmar que a quantidade ministrada em ml do 

medicamento será de 

A. 10 ml. 

B. 15 ml. 

C. 20 ml. 

D. 30 ml. 

E. 40 ml. 

 

07. Uma casa que está sendo vendida por R$ 230.000,00. O dono do imóvel está disposto a dar um 

desconto de 12 % sobre o valor de venda para pagamentos à vista. O corretor de imóveis receberá 2% de 

comissão sobre o valor recebido pelo vendedor. Se o imóvel for vendido à vista, então é CORRETO afirmar 

que o corretor deverá receber 

A. R$ 1.430,00. 

B. R$ 2.000,00. 

C. R$ 4.048,00. 

D. R$ 4.600,00. 



E. R$ 4.850,00. 

 

08. Seja 𝑦 =
23+√100

4+√25
. É CORRETO afirmar que 𝑦 é igual a 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

E. 5. 

 

09. A equação 𝑦 = 75𝑥 apresenta a quantidade de atendimentos feitos, 𝑦, por determinado hospital após 

decorridos 𝑥 dias do mês. Assim, é CORRETO afirmar que após 13 dias, a quantidade de atendimentos que 

este hospital efetuou foi de 

A. 500 atendimentos. 

B. 750 atendimentos. 

C. 975 atendimentos. 

D. 1375 atendimentos. 

E. 7513 atendimentos. 

 

 



10. Os gráficos abaixo apresentam as temperaturas máximas registradas em determinada cidade durante 

duas semanas. Com base nas informações dos gráficos, é CORRETO afirmar que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. a temperatura máxima registrada na segunda-feira da segunda semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada na segunda-feira da primeira semana.   

B. a temperatura máxima registrada na segunda-feira da primeira semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada em todos os dias da segunda semana.   

C. a maior temperatura registrada foi na sexta-feira da primeira semana. 

D. a menor temperatura registrada foi na quarta-feira da segunda semana. 

E. a temperatura máxima registrada na terça-feira da primeira semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada na quinta-feira da segunda semana.   
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CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO 
 

11. Sobre a História e Geografia do município de Foz do Iguaçu, é CORRETO afirmar que 

A.  no passado recente, Foz do Iguaçu adquiriu relativa importância para o Brasil, mas com pouco 

destaque. Este período refere-se ao tempo em que figurou como colônia militar do país, fundada entre 

1920 e 1930 tendo como objetivo garantir a soberania brasileira no território fronteiriço à Argentina e 

ao Paraguai. 

B. a partir dos anos 1940, Foz do Iguaçu sofreu um significativo processo de ocupação incentivado pelo 

programa “Marcha para o Oeste”. 

C. Foz do Iguaçu pertenceu ao Território Federal do Iguaçu ao longo da década de 1950, através do 

Decreto-Lei 6.550. 

D. um dos fatores marcantes da história de Foz do Iguaçu foi a inauguração da Ponte Internacional da 

Amizade em 1975. 

E. o reservatório da Usina Hidroelétrica de Itaipu atingiu uma média de 500 quilômetros ao longo do Rio 

Iguaçu. 

 

12. Analise o trecho a seguir:  

“(...). Devemos lembrar o que significa aprender (...) O ensino, por exemplo, pressupõe o desenvolvimento 

de algumas habilidades fundamentais. Lembremos de ao menos três: a capacidade de constituir problemas 

a partir da crítica a pressupostos aparentemente naturalizados, a capacidade de articular problemas em 

campos aparentemente dispersos, desenvolvendo assim um forte pensamento de relações e quebrando a 

tendência atual em isolar o pensamento em especialidades incomunicáveis. Isto significa ser capaz, por 

exemplo, de compreender como questões éticas têm relações com questões de teoria do conhecimento, de 

estética, de política e de lógica, entre outras”. Vladimir Safatle. Folha de São Paulo. 28/10/2016. 

Adaptado. 

O trecho da reportagem acima refere-se a uma polêmica ocorrida recentemente e que impactou nos debates 

sobre o ensino no Brasil. O debate refere-se à 

A. Escola sem Partido. 

B. ampliação das disciplinas de Sociologia e Filosofia no ensino. 

C. extinção das disciplinas de ciências humanas no ensino. 

D. fim do vestibular para ingresso nas universidades. 

E. fim da obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia nas escolas. 

 

13. Analise o texto a seguir: 

“Os protestos estudantis pela volta da gratuidade começaram em 2006, e se tornaram uma constante com 

ocupação de liceus e universidades em 2011, 2012 e 2015. Marchas de até meio milhão de pessoas nas 

ruas fizeram com que o governo, historicamente reticente em reverter a política educacional da ditadura 

[de Pinochet], passasse a discutir uma revisão do modelo, o que levou à nova lei. Outro aspecto que 

ajudou a fortalecer a causa pela volta da gratuidade no ensino foi o escândalo das universidades com fins 

lucrativos. Embora o lucro nas instituições superiores seja proibido por uma lei de 1990, elaborada na 

época da redemocratização, a prática ainda é encontrada em várias faculdades particulares”. 



Trecho fragmentado www.gazetadopovo.com.br 08.04.2018. Adaptado. 

O texto acima se refere à: 

A. gratuidade do ensino nas faculdades brasileiras. 

B. gratuidade do ensino superior nas universidades da Argentina. 

C. gratuidade do ensino superior na Venezuela. 

D. gratuidade do ensino superior nas universidades do Chile. 

E. fim da gratuidade do ensino superior nas universidades brasileiras. 

 

14. À luz das normas preliminares e fundamentais da Lei 10.741 de 01º de outubro de 2003, o Estatuto do 

Idoso dispõe 

A. das garantias asseguradas pelo poder público aos idosos. Não há previsão acerca da prioridade no 

recebimento da restituição do Imposto de Renda.  

B. da obrigação do Estado em garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

C. da prevenção e da manutenção da saúde do idoso que serão efetivadas exclusivamente por 

cadastramento da população idosa em base territorial. 

D. de incumbir o Poder Público para que forneça, gratuitamente, aos idosos, medicamentos, exceto os de 

uso continuado. 

E. da política de atendimento ao idoso que será feita exclusivamente por meio de política municipal. 

 

15. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/1990, identifique as afirmativas a seguir 

como verdadeiras (V) ou falsas (F):  

I. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

II. A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 

poder familiar. 

III. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, 

conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.   

IV. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 21 (vinte e um) anos incompletos.   

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A. V – F – V – F 

B. V – F – F – V  

C. V – V – F – V  

D. V – F – V – V  

E. V – V – F – F  



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM FARMÁCIA  

 

16. Sobre as vias de administração de medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Os fármacos oleosos podem ser administrados por via intramuscular e endovenosa de forma segura e 

eficaz. 

B. A vantagem da via de administração endovenosa é porque o medicamento não passa pelo processo 

farmacocinético de absorção. 

C. A absorção pelo trato gastrointestinal é determinada por fatores como área disponível à absorção, 

fluxo sanguíneo na superfície absortiva, estado físico (solução, suspensão ou preparação sólida),  

hidrossolubilidade do fármaco e sua concentração no local de absorção. 

D. A via subcutânea é adequada para algumas suspensões pouco solúveis e para instilação de implantes 

de liberação lenta. 

E. Na via sublingual, a drenagem venosa da boca dirige-se à veia cava superior e isto provoca um desvio 

da circulação porta e, deste modo, protege o fármaco do metabolismo rápido causado pela primeira 

passagem pelos intestinos e pelo fígado. 

 

17. Armazenamento é a etapa do ciclo da assistência farmacêutica cujo objetivo principal é assegurar a 

qualidade dos medicamentos e insumos. São atividades relativas ao armazenamento: 

I. Recepção e recebimento que consistem em examinar e conferir os produtos quanto à quantidade e 

documentação; 

II. Conservação que consiste na manutenção das características dos produtos durante o período de 

estocagem; 

III. Monitoramento das movimentações e dos registros de entrada e saída dos produtos, o que se define 

como controle de estoque; 

IV. Estocagem e organização dos produtos em áreas previamente definidas visando à otimização do espaço 

físico e da movimentação. 

Assinale a alternativa CORRETA no que tange às atividades relativas ao armazenamento de medicamentos 

e insumos. 

A. As alternativas I e IV estão incorretas. 

B. As alternativas I e II estão incorretas. 

C. Somente a alternativa IV é correta. 

D. Somente as alternativas II e IV são corretas. 

E. As alternativas I, II, III e IV são corretas. 

 

 

18. Sobre os sistemas de distribuição de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA. 

A. No sistema individualizado, as perdas econômicas geram aumento de custo para o hospital devido à 

falta de controle realizado nos subestoques como desvio de medicamentos, vencimentos e más 

condições de armazenamento. 

B. No sistema coletivo, o tamanho da equipe e a infraestrutura da farmácia hospitalar geram custo 

elevado ao hospital. 

C. O sistema de distribuição individualizado permite redução no estoque localizado nas unidades de 

internação. 



D. No processo de implantação do sistema individualizado, parte dos medicamentos são dispensados pela 

farmácia por solicitação da enfermagem e a outra parte é solicitada por prescrição médica. 

E. O sistema unitarizado permite rápida disponibilidade de medicamentos na unidade assistencial com 

baixo custo inicial para sua implantação. 

 

 

19. De acordo com a RDC 67 de 8 de outubro de 2007 da ANVISA, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A. A preparação de doses unitárias e a unitarização de dose do medicamento devem ser registradas em 

Livro de Registro de Receituário, ou seu equivalente eletrônico, com as informações referentes a cada 

medicamento, de modo a facilitar seu rastreamento.  

B. O preparo de doses unitárias e a unitarização de doses de medicamentos, desde que preservadas suas 

características de qualidade e rastreabilidade, são permitidos exclusivamente às farmácias de 

atendimento privativo de unidade hospitalar ou qualquer equivalente de assistência médica. 

C. O registro deve conter código, número ou outra forma de identificação criada pelo serviço de saúde 

(número sequencial correspondente à escrituração do medicamento no Livro de Registro de 

Receituário) e data de validade após o preparo do medicamento em doses unitárias. 

D. Os procedimentos para a preparação de dose unitária ou a unitarização de doses de medicamento 

devem seguir preceitos farmacotécnicos, de forma a se preservar a segurança, a eficácia e a qualidade 

do medicamento. 

E. No caso de fracionamento em serviços de saúde onde há o rompimento da embalagem primária, o 

prazo de validade será, quando não houver recomendação específica do fabricante, de no máximo 45% 

do tempo remanescente constante na embalagem original, desde que preservadas a segurança, a 

qualidade e a eficácia do medicamento. 

 

 

20. Assinale a alternativa CORRETA que compreende algumas etapas determinadas na resolução RDC 

Nº 306, de 7 de dezembro de 2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde para implantação do plano de gerenciamento de resíduos de saúde. 

A. Manejo, segregação e acondicionamento. 

B. Transporte interno, armazenamento temporário e tratamento. 

C. Armazenamento externo, venda dos resíduos recicláveis e disposição final. 

D. As alternativas A, B e C são verdadeiras. 

E. As alternativas A e B são verdadeiras. 

 

 

21. Sobre o manejo de resíduos sólidos em saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Resíduos como culturas e estoques de microrganismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, 

exceto os hemoderivados, meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou 

mistura de culturas, resíduos de laboratórios de manipulação genética não podem deixar a unidade 

geradora sem tratamento prévio. 

B. Após o tratamento, os resíduos do grupo A1, se não houver descaracterização física das estruturas, 

devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos 

quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas e identificados 

conforme previsto na resolução RDC 344 do Conselho Federal de Farmácia. 



C. Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados, incluindo 

frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com 

restos do produto, agulhas e seringas, devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final. 

D. Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 

contaminação biológica por agentes Classe de Risco 4 (Apêndice II), microrganismos com relevância 

epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido, devem ser 

submetidos a tratamento antes da disposição final. 

E. Resíduos de produtos hormonais e produtos antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, 

imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores, antirretrovirais, quando descartados por serviços 

assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos, quando 

não forem submetidos ao processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos 

a tratamento ou disposição final específico. 

 

22. Assinale a alternativa CORRETA sobre as afirmações abaixo: 

I. Forma farmacêutica sólida na qual o princípio ativo e/ou os excipientes estão contidos em um invólucro 

solúvel duro ou mole, de formatos e tamanhos variados, usualmente contendo dose única do princípio 

ativo. Normalmente é formada de gelatina, mas pode também ser de amido ou de outras substâncias. 

II. Comprimido que possui uma ou mais camadas finas de revestimento, normalmente poliméricas, 

destinadas a modificar a velocidade ou extensão da liberação dos princípios ativos, que permite pelo 

menos redução na frequência de dose quando comparado com o medicamento apresentado na forma de 

liberação imediata. É obtido através de um desenho de formulação especial e/ou método de fabricação. 

III. Forma farmacêutica semissólida que consiste de uma emulsão, formada por uma fase lipofílica e uma 

fase aquosa. Contém um ou mais princípios ativos dissolvidos ou dispersos em uma base apropriada e é 

normalmente utilizada para aplicação externa na pele ou nas membranas mucosas. 

A. cápsula, comprimido revestido de liberação prolongada e pomada. 

B. cápsula, comprimido revestido de liberação prolongada e creme. 

 

C. comprimido, comprimido revestido de liberação prolongada e pomada 

D. cápsula, comprimido revestido de liberação retardada e pomada. 

E. cápsula, comprimido revestido de liberação retardada e creme. 

 

23. No que se refere à estabilidade de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A. Fatores relacionados à estabilidade química são a luz, a umidade e o pH. 

 

B. Fatores relacionados à estabilidade física são vibrações e impactos, flutuações de temperatura e 

umidade. 

C. A estabilidade toxicológica traduz-se por uma decomposição capaz de originar produtos com maior 

toxicidade. Podem tornar-se tóxicos tanto derivados da substância ativa, como do excipiente. 

 

D. A estabilidade microbiológica é o tipo de decomposição capaz de originar produtos que apresentam 

maior prazo de validade. Podem alterar a validade tanto derivados da substância ativa, como do 

excipiente. 

E. A estabilidade terapêutica impede que as alterações provocadas por modificações físicas, químicas, 

microbiológicas ou tecnológicas incidam sobre a ação farmacológica do produto. 

 

 



24. Em uma prescrição, devem constar os itens relacionados abaixo: 

I) Nome, forma farmacêutica e potência do fármaco prescrito; 

II) A quantidade total de medicamento (número de comprimidos, drágeas, ampolas, envelopes), de acordo 

com a dose e a duração do tratamento; 

III) A via de administração, o intervalo entre as doses, a dose máxima por dia e a duração do tratamento; 

IV) Nome, endereço e telefone do paciente de forma a possibilitar contato em caso de dúvidas ou 

ocorrência de problemas relacionados ao uso de medicamentos prescritos. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A. Somente I e IV. 

B. Somente I, II e III. 

C. Somente III. 

D. Somente IV. 

E. Somente II, III e IV. 

 

 

25. Sobre as notificações de receita contidas da RDC 344/98, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A. A Notificação de Receita é o documento que, quando acompanhado de receita, autoriza a dispensação 

de medicamentos à base de substâncias constantes das listas “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3”, “B1” 

e “B2” (psicotrópicas), “C2” (imunossupressoras) e “C3” (retinóicas para uso sistêmico), deste 

Regulamento Técnico e de suas atualizações. 

B. Caberá à Autoridade Sanitária fornecer ao profissional ou à instituição devidamente cadastrados o 

talonário de Notificação de Receita “C” e a numeração para confecção dos demais talonários bem 

como avaliar e controlar esta numeração. 

C. A farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou dispensar quando todos os itens da receita e da 

respectiva Notificação de Receita estiverem devidamente preenchidos. 

D. A Notificação de Receita também será exigida para pacientes internados nos estabelecimentos 

hospitalares, médico ou veterinário, oficiais ou particulares. Porém, a dispensação ocorrerá mediante 

receita ou outro documento equivalente (prescrição diária de medicamento), subscrita em papel 

privativo do estabelecimento. 

E. A Notificação de Receita será devolvida ao paciente com a nota fiscal de venda do produto, como 

comprovante do aviamento ou da dispensação. 

 

 

26. Uma criança de 3 anos, pesando 18 kg, recebe prescrição de amoxacilina suspensão oral de 8/8 horas. 

Sabe-se que a dose em crianças de 2-6 anos é de 25mg/Kg/dia. A apresentação da suspensão oral disponível 

no hospital é de 125mg/5ml. Pergunta-se: qual o volume por horário que a criança deve receber?  

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A. 18 ml 

B. 5 ml 

C. 10 ml 

D. 6 ml 

E. 12 ml 

 

 



27. Um comprimido de levotiroxina de 100 microgramas corresponde a quantos miligramas? Assinale a 

alternativa CORRETA.  

A. 10 mg 

B. 0.1 mg 

C. 1 mg 

D. 0.01 mg 

E. 0.5 mg 

 

 

28. Os medicamentos Diclofenaco de sódio, Heparina e Prednisolona pertencem às seguintes classes 

farmacológicas, respectivamente. Assinale a alternativa CORRETA. 

A. Analgésico, anti-inflamatório e antimicrobiano. 

B. Anti-inflamatório, anticoagulante e anti-hipertensivo. 

C. Anticoagulante, anti-inflamatório e corticoide. 

D. Anti-inflamatório, anticoagulante e anti-inflamatório esteroidal. 

E. Anticoagulante, anestésico e analgésico 

 

 

29. Assinale a alternativa que compreende condições importantes para a absorção de fármacos. 

A. Tamanho da partícula. 

B. Lipossolubilidade. 

C. Vascularização local. 

D. Somente a e b são corretas. 

E. As alternativas a, b e c são corretas. 

 

 

30. Efeitos colaterais tais como tosse seca, taquicardia, boca seca podem estar relacionados ao uso dos 

medicamentos abaixo citados. Assinale a alternativa CORRETA. 

A. Brometo de ipatrópio, salbutamol e dipirona. 

B. Paracetamol, heparina e losartam. 

C. Captopril, fenoterol e amitriptilina 

D. Amitriptilina, salbutamol e hioscina. 

E. Captopril, hipolipemiantes e analgésicos. 

 

 

 


