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FARMACÊUTICO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir servirá de base para as questões
01 e 02:

QUESTÃO 01
A finalidade do texto é:

A grande árvore e o bambu

A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e
as outras árvores;
B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a
importância de nos adequarmos às situações da vida;
C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a
necessidade de sermos humildes e aceitarmos as
adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de
vencermos os infortúnios;
D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em
silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na
noite anterior uma forte tempestade havia caído na região
e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho.
A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco
de uma grande árvore que havia tombado e expunha um
emaranhado de raízes retorcidas.
– Há certas coisas que não compreendo – disse o
discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte,
com raízes assim robustas, tombe por causa da
tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam
de pé?
O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor,
como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes,
disse ao discípulo:
– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na
margem do caminho?
– Sim!
– Durante as grandes tempestades, as varas do
bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase
a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas,
quando a tormenta passa, estão novamente como sempre
estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse
acontecido.
O discípulo contemplou a moita a alguns metros de
distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que
fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu.
Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar,
quando um peixe grande abocanhava a isca.
O mestre continuou:
– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à
tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era
incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio
resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo
muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar
seu próprio peso e sucumbiu.
O discípulo, já habituado com as parábolas do
mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o
ensinamento que estava por vir.
– Assim também é com os homens – prosseguiu o
mestre.
– Há os que procuram resistir às tormentas da vida
e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que
conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as
adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem
mudanças, mas continuam inteiros.
‘‘Os primeiros temem as tempestades, mas não
conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as
tempestades são inevitáveis, mas não as temem’’

QUESTÃO 02
Observe as informações acerca do texto, julgando-as
certas (C) ou erradas (E):
( ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma
sequência narrativa;
( ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu
se agitam de um lado para o outro, chegam quase a
tocar o chão.” No trecho há período simples;
( ) “Há os que procuram resistir às tormentas da vida e
se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto,
é classificada morfologicamente como pronome;
( ) “...estão novamente como sempre estiveram, firmes
e intactas”. A palavra destacada “como” é uma
conjunção adverbial conformativa.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, E, C;
B) C, E, C, C;
C) E, E, C, C;
D) C, E, C, E.

(http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/)
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04:
QUADRILHA
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

QUESTÃO 03
O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:
A) Conjunção integrante;
B) Pronome relativo;
C) Conjunção coordenada explicativa;
D) Conjunção subordinativa causal.
QUESTÃO 04
As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:
A) Separar
B) Separar
C) Separar
D) Separar

orações
orações
orações
orações

coordenadas assindéticas;
coordenadas sindéticas adversativas;
intercaladas;
subordinadas adjetivas explicativas.

QUESTÃO 05
Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:
I. Na frase: “Não sabemos o porque de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
II. A palavra têm, 3ª pessoa do plural, a forma verbal pôde, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo
e o verbo pôr são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada
no receptor;
IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.
Assinale a opção correta:
A) Somente I e III são verdadeiras;
B) Somente III e IV são verdadeiras;
C) Todas são verdadeiras;
D) Somente II, III e IV são verdadeiras.

2 de 7

FARMACÊUTICO

PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise
os itens:

QUESTÃO 09
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para
verdadeiro e F para falso:

I.

( ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações
de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde
do trabalhador;
( ) Conforme legislação do SUS, constitui competência
exclusiva da União a realização de operações externas
de natureza financeira de interesse da saúde,
autorizadas pelo Senado Federal;
( ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela
iniciativa privada quando suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à
população de determinada área, sempre por
intermédio de entidades filantrópicas sem fins
lucrativos.

Auxiliar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
II. Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
Estão corretos:
A) Somente os itens II e III;
B) Somente os itens I e II;
C) Somente os itens I e III;
D) Todos os itens estão corretos.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:
A) V, V, F;
B) V, F, F;
C) V, F, V;
D) F, V, F.

QUESTÃO 07
São competências dos Conselhos de Saúde, exceto:
A) Discutir,
elaborar
e
aprovar
propostas
de
operacionalização das diretrizes aprovadas pela
Conferência de Saúde;
B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a
organização e o funcionamento do SUS;
C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e
deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas
situações
epidemiológicas
e
a
capacidade
organizacional dos serviços;
D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e
municipal para a escolha das ações prioritárias em
saúde pública por meio de sufrágio universal.

QUESTÃO 10
De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto
afirmar que a saúde é:
A) Um direito fundamental do ser humano;
B) Mais importante que a educação;
C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a
sociedade;
D) Direito do estado e dever do cidadão.

QUESTÃO 08
O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de
ações no combate a doenças emergentes e endemias, com
ênfase em:
A) Tuberculose e AIDS;
B) Malária e Sarampo;
C) Síndrome da Imunodeficiência Adquiria e Hanseníase;
D) Dengue e Hanseníase.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Marque a classe de fármacos sedativo-hipnótico em que
seu uso é utilizado por criminosos por causar amnésia
anterógrada significativa relacionada com a dose:

QUESTÃO 15
O hipertireoidismo é a síndrome clínica que surge quando
os tecidos ficam expostos a níveis elevados de hormônio
tireoidiano. A respeito deste tema, marque a opção que
constitui um tratamento para essa condição:

A) Benzodiazepínicos;
B) Agonistas dos receptores 5-HT;
C) Agonistas dos receptores de melatonina;
D) Flumazenil.

A) Liotironina;
B) Metimazol;
C) Levotiroxina;
D) Tiroxina.

QUESTÃO 12
Os inibidores da bomba de prótons são muito utilizados
em casos de úlceras pépticas. A respeito deste tema,
marque a opção em que o fármaco não corresponde a essa
classe farmacológica.

QUESTÃO 16
Uma criança, IEB, sexo feminino, 9 meses de idade,
natural e procedente de São Paulo. Foi atendida no
ambulatório do Hospital das Clínicas e a mãe queixou-se
do aparecimento de placas brancas na bochecha interna
do bebê, suspeitou-se de candidíase oral, conhecido
popularmente como sapinho. Diante desses fatores o
médico prescreveu a Nistatina para tratar a micose. Sobre
este medicamento é correto o que se afirma em?

A) Omeprazol;
B) Rabeprazol;
C) Ranitidina;
D) Lanzoprazol.

A) Agem inibindo a enzima 14 - α - desmetilase;
B) Pertence a classe dos azólicos;
C) Inibe a síntese de ergosterol;
D) Age se ligando ao ergosterol causando a formação de
poros na membrana celular fúngica.

QUESTÃO 13
Os Anti-histamínicos são medicamentos utilizados
principalmente em casos de rinite e conjuntivite sazonal e
dermatose alérgica. A respeito deste tema, marque o
fármaco que apresenta menor efeito colateral e que tem
efeito limitado no SNC:
A) Loratadina;
B) Prometazina;
C) Clorfeniramina;
D) Hidroxizina.
QUESTÃO 14
A maioria dos fármacos administrados em gestantes
atravessa a barreira placentária e expõe embrião e feto a
seus
efeitos
farmacológicos
e
eventualmente
teratogênicos. Marque a opção que não se refere aos
fatores mais importantes que afetam a transferência
placentária e o efeito de fármacos sobre o feto:
A) Propriedades físico-químicas dos fármacos;
B) Estágio do desenvolvimento placentário e fetal;
C) Efeitos dos fármacos usados em combinação;
D) Sistema imunológico fetal.
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QUESTÃO 17
A Farmácia Hospitalar deve assegurar o desenvolvimento
de uma assistência farmacêutica integral que atenda ao
perfil assistencial do hospital e às necessidades individuais
dos pacientes. Dentro da visão da integralidade do
cuidado, a Farmácia Hospitalar, além das atividades
logísticas tradicionais, passa a realizar atividades
assistenciais e técnico-científicas, buscando contribuir
para a qualidade e racionalidade do processo de utilização
dos medicamentos no âmbito hospitalar. Para a realização
dessas atividades a farmácia hospitalar necessita de área
física e infraestrutura específica, de recursos humanos e
de recursos materiais. A seguir são descritos 3 ambientes
hospitalares:

QUESTÃO 19
A curva ABC ou análise de Pareto é um dos métodos de
categorização utilizados para classificar itens de
medicamentos em estoque. Sobre a curva ABC é correto o
que se afirma em?
A) Consiste na separação dos itens em três grupos de
acordo com o valor da demanda, em determinado
período de tempo, sendo: A = alto valor, B = valor
intermediário, C = valor baixo;
B) O ponto de vista utilizado para a classificação é o dos
usuários;
C) Os medicamentos são classificados baseada na
dificuldade em adquirir determinado item, sendo: A =
obtenção muito difícil, B = obtenção relativamente difícil
e C = obtenção fácil;
D) O ponto de vista utilizado para a classificação é o da
essencialidade do medicamento, sendo classificados
como essencial, não-essencial e vital.

I.

É uma necessidade em hospitais de grande porte, que
exigem grandes deslocamentos para entregar os
medicamentos nas unidades assistenciais, sendo uma
estratégia adequada para otimizar o sistema de
distribuição de medicamentos nesses hospitais;
II. É a unidade de assistência farmacêutica que serve
para a guarda de medicamentos e produtos
farmacêuticos, onde são realizadas atividades quanto
à sua correta recepção, armazenamento e
distribuição;
III. Área que propicia a manipulação intrahospitalar de
medicamentos para atender prescrições especiais ou
medicamentos indisponíveis no mercado, contribuindo
diretamente para a assistência ao paciente.

QUESTÃO 20
Os medicamentos são de grande importância no
tratamento da maior parte das doenças, e em hospitais, é
importante garantir que os mesmos cheguem ao paciente
de acordo com o que lhe foi prescrito, e isso é garantido
por um sistema de distribuição de medicamentos efetivo.
O sistema dependerá do setor e do tipo de paciente aos
quais se destina o medicamento, podendo o hospital
adotar mais de um tipo de distribuição. A seguir são
descritos os 3 principais tipos de distribuição de
medicamentos em hospitais:

As definições mencionadas acima correspondem,
respectivamente, aos seguintes ambientes hospitalares:

I.

Medicamentos são armazenados nas unidades de
internação, sob a responsabilidade da enfermeira
encarregada, formando mini estoques espalhados por
todo o hospital;
II. Medicamentos são requisitados e dispensados às
Unidades de Internação em nome do paciente, de
acordo com a prescrição médica, sua cópia direta ou
sua transcrição, para determinado período;
III. Medicamentos são distribuídos na forma pronta para
uso de acordo com a prescrição, em embalagens
unitárias, nas doses certas, acondicionados em tiras
plásticas lacradas, com o nome e leito do paciente e o
horário de administração, sendo que o enfermeiro não
necessita manipular os medicamentos, restringindo
sua ação à administração da dose correta ao paciente,
nos horários preconizados na prescrição médica.

A) Farmácia
satélite,
Central
de
Abastecimento
Farmacêutico, Farmacotécnica;
B) Farmácia
satélite,
Central
de
Abastecimento
Farmacêutico, Manipulação parenteral;
C) Central de Abastecimento Farmacêutico, Farmácia
ambulatorial, Farmacotécnica.
D) Farmacotécnica,
Central
de
Abastecimento
Farmacêutico, Manipulação parenteral;
QUESTÃO 18
Ao realizar uma vistoria no estoque da Central de
Abastecimento Farmacêutico percebeu-se alterações em
alguns medicamentos, como: separação de fases em
cremes e pomadas e amolecimento de supositórios.
Dentre os fatores citados a seguir qual pode ter interferido
na estabilidade desses medicamentos?

As definições mencionadas acima correspondem,
respectivamente, aos seguintes tipos de distribuição:

A) Ausência de ventilação;
B) Pressão atmosférica;
C) Umidade excessiva, acima de 70%;
D) Temperatura excessiva, acima de 40°C.

A) Coletivo, dose unitária, individualizado;
B) Misto, individualizado, coletivo;
C) Coletivo, individualizado, dose unitária;
D) Individualizado, coletivo, dose unitária.
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QUESTÃO 21
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) tem
múltiplas funções dentro do hospital, e seu principal
objetivo é a redução das taxas de infecção e de morbidade
e mortalidade. Sobre o papel do farmacêutico na CCIH,
analise os itens abaixo:

QUESTÃO 23
O bloco de financiamento da assistência farmacêutica é
dividido em três componentes: Básico, Estratégico e
Especializado, sendo destinado à aquisição de
medicamentos para oferta à população em serviços
ambulatoriais do SUS. Cada um desses componente possui
uma forma de organização e financiamento, sobre este
tema, analise os itens a seguir:

I.

O farmacêutico deve ser um dos membros consultores
da CCIH;
II. Deve promover
do
uso descontrolado de
antimicrobiano;
III. Deve realizar estudos de farmacoeconomia com foco
nos antimicrobianos;
IV. Deve participar de atividades de educação continuada
intra e extra-hospitalar.

I.

O componente especializado destina-se à aquisição de
medicamentos e insumos, incluindo-se aqueles
relacionados a agravos e programas de saúde
específicos, no âmbito da Atenção Básica à Saúde,
sendo o financiamento de responsabilidade somente
dos municípios;
II. O componente estratégico visa o controle de
endemias, como: tuberculose, hanseníase, malária,
leishmaniose, chagas e outras doenças endêmicas de
abrangência nacional ou regional;
III. O componente estratégico é financiado pelo Ministério
da Saúde;
IV. O financiamento e a aquisição dos medicamentos do
componente especializado são feitos pela União,
estados e municípios.

É correto o que se afirma em:
A) I, II, III e IV;
B) I, apenas;
C) II e III, apenas;
D) I, III e IV, apenas.
QUESTÃO 22
Os Materiais Médico Hospitalares (MMH) são classificados
como os aparelhos, produtos, substâncias ou acessórios
não enquadrados como drogas, medicamentos ou insumos
farmacêuticos, utilizados direta ou indiretamente nos
diversos procedimentos médicos, com a finalidade
diagnóstica, terapêutica, curativa e preventiva do
paciente, objetivando sua rápida recuperação. A seguir
são descritos 4 tipos de MMH:

É correto o que se afirma em?
A) I, II, III e IV;
B) I, II e III, apenas;
C) II, III e IV, apenas;
D) II e III, apenas.
QUESTÃO 24
Sobre o papel das Farmácias Satélites é correto afirmar,
EXCETO:

I.

Tubo de calibre e comprimento variável, podendo ser
de vidro, metal ou plástico, aberto nas duas
extremidades para ser introduzido em algum orifício
do corpo;
II. Meio pelo qual se permite o escoamento de exsudato
ou pus;
III. Depósito plástico usado para recolhimento de
materiais
fecais,
oriundos
da
comunicação
cirurgicamente construída entre o colón e meio
externo em pacientes operados;
IV. Material plástico que se destina a administração, em
grandes
volumes,
de
soros
ou
soluções
hidroeletrolíticas por via endovenosa e possibilita o
controle de volume infundido por minuto.
As descrições mencionadas acima
respectivamente, aos seguintes MMH:

A) Garante maior rapidez na entrega dos medicamentos
aos pacientes atendendo em tempo real às prescrições
médicas;
B) Não proporciona uma maior racionalização e controle
do estoque;
C) A racionalização na distribuição dos insumos médico
hospitalares possibilita a redução de custos na aquisição
desses produtos pela instituição;
D) A supervisão diária de um farmacêutico do hospital,
possibilita a existência de uma assistência farmacêutica
adequada e eficiência do sistema de distribuição.

correspondem,

QUESTÃO 25
Marque a opção que mostra a importância da implantação
de uma Central de Diluição de Saneantes dentro de uma
Unidade Hospitalar.

A) Cânula, dreno, bolsa de colostomia, equipo;
B) Cânula, dreno, coletor de urina, equipo;
C) Agulha, dreno, coletor de urina, cateter;
D) Agulha, equipo, bolsa de colostomia, dreno.

A) Maior operacionalidade e economia;
B) Menor segurança e qualidade;
C) Mais gastos e produtos sem qualidade;
D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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QUESTÃO 26
Considerando as seguintes definições adotadas na Portaria
971/2012, julgue em V para verdadeiro ou F para falso, as
afirmações abaixo:

QUESTÃO 30
Segundo a Resolução RDC (ANVISA) Nº 222/2018, analise
as afirmativas a seguir sobre a identificação dos sacos,
coletores e seus ambientes de armazenamento, quanto
aos grupos dos Resíduos de Serviços de Saúde:

( ) Denominação Comum Brasileira (DCB): denominação
do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo
aprovado pelo órgão federal responsável pela
vigilância sanitária;
( ) Valor de Referência: preço referencial fixado pela
Secretaria de Saúde para cada princípio ativo e
correlato constante do Programa e definido para cada
unidade de produto;
( ) Cupom fiscal: documento fiscal emitido em bobina de
papel nas operações realizadas pelo equipamento
fiscal;

I.

O grupo A é identificado, no mínimo, pelo símbolo de
risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho
e contornos pretos, acrescido da expressão RESÍDUO
INFECTANTE.
II. O grupo B é identificado por meio de símbolo e frase
de risco associado à periculosidade, acrescido da
expressão de RESÍDUO PERFUROCORTANTE.
III. O grupo C é representado pelo símbolo internacional
de presença de radiação ionizante em rótulo de fundo
amarelo, acrescido da expressão MATERIAL
RADIOATIVO,
REJEITO
RADIOATIVO
ou
RADIOATIVO.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, V;
B) V, F, V;
C) F, V, V;
D) F, F, V.

Estão corretas:
A) I e II, apenas;
B) I e III, apenas;
C) II e III, apenas;
D) I, II e III.

QUESTÃO 27
A RDC (ANVISA) Nº 44/2009 refere-se, a:
A) Controle de Medicamentos Antimicrobianos;
B) Farmácia Popular;
C) Boas Práticas Farmacêuticas;
D) Saúde da Família.
QUESTÃO 28
Segundo a RDC 44/2009, na seção V que fala sobre a
dispensação de medicamentos, marque a opção errada:
A) Não podem ser dispensados medicamentos cujas
receitas estiverem ilegíveis ou que possam induzir a erro
ou confusão;
B) É vedada a intercambialidade de medicamentos
genéricos;
C) Para o fracionamento de medicamentos devem ser
cumpridos os critérios e condições estabelecidos na
legislação específica;
D) É vedada a captação de receitas contendo prescrições
magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias e postos
de medicamentos, ainda que em filiais da mesma
empresa, bem como a intermediação entre empresas.
QUESTÃO 29
Qual dos produtos abaixo é considerado um antídoto para
a intoxicação com Carbamatos?
A) N-acetilsisteína;
B) Reserpina;
C) Atropina;
D) Succinilcolina.
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