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 TIPO “A” 

 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

• Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões da prova objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva; 
o um cartão ótico de respostas personalizado; e, 
o uma folha de resposta da prova discursiva. 

• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão ótico de 
respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

O jardim do semelhante. 
 

• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão ótico de respostas e da folha 
de resposta da prova discursiva estão corretas. 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e discursiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação 
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão ótico de respostas e o preenchimento da folha de resposta da prova discursiva. 

• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão ótico de respostas, a folha de resposta da 
prova discursiva e o caderno de provas e retirar-se da sala. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início 
da prova. 

• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de resposta da prova discursiva e o cartão ótico de respostas 
devidamente assinado. 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada de material transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação. 
• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 

I NSTRUÇÕES PARA A  PROVA OBJETI VA E  D I SCURSI VA 
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão ótico de respostas da prova objetiva e na folha de resposta da prova discursiva. Caso 
haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão ótico de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão ótico de respostas, uma única alternativa. 
• O cartão ótico de respostas e a folha de resposta da prova discursiva não podem ser dobrados, amassados, rasurados ou 

manchados e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
• O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para o cartão ótico de 

respostas, e o texto definitivo da prova discursiva para a respectiva folha de resposta. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão ótico de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta 

preta, o espaço a ela correspondente. 
• Marque as respostas assim: 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões de 1 a 5 
 
Texto 1 para responder as questões 1 e 2. 
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10 
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A era radiofônica conquista a  
indústria farmacêutica 

 
Os anos 1930 marcam a ascensão do rádio como 

veículo de propaganda no Brasil. Os laboratórios não 
perderam a oportunidade, investindo verbas cada vez mais 
polpudas nas publicidades de remédios. Unindo o útil ao 
agradável, começaram a pagar para que seus anúncios, tal e 
qual impressos, fossem lidos ao vivo no rádio entre um 
programa e outro. Em um segundo momento, quando 
entrou em cena a moda dos jingles, os reclames vinham em 
tons já mais criativos e elaborados especialmente para esse 
meio de comunicação – e melhor, cantados pelos próprios 
ídolos da era radiofônica. 
 

Disponível em: <http://portalhistoriadafarmacia.com.br/ 
voce-sabia#prettyPhoto>. Acesso em: 20 jan. 2017. 

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Considerando as informações e as sequências discursivas do 
texto, é correto afirmar que  
 
(A) a mensagem expressa pelo título, relacionada ao 

conteúdo de todo o parágrafo, indica que o principal 
anseio do rádio, na respectiva fase de maior 
popularidade, era atrair os anunciantes de remédios. 

(B) o rádio, assim que chega ao Brasil nos anos 1930, 
transforma-se no mais importante veículo de 
propaganda, por isso desperta o interesse  
dos laboratórios. 

(C) o autor, com o propósito principal de analisar a 
qualidade dos anúncios de remédio na era radiofônica 
do Brasil, utiliza-se predominantemente da dissertação, 
pois, por meio da relação de causa e consequência, 
defende a própria opinião a respeito do papel do rádio 
como importante veículo de propaganda. 

(D) os primeiros anúncios pagos pelos laboratórios, durante 
a era radiofônica no Brasil, consistiam na simples 
leitura integral e ao vivo no rádio do texto, que também 
serviria para a divulgação impressa dos remédios. 

(E) a publicidade de remédios no rádio só passou a chamar 
a atenção do público quando os anúncios passaram a ser 
cantados pelo próprios ídolos da era radiofônica. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
De acordo com a norma-padrão e as questões gramaticais 
que envolvem o texto, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Se o termo sublinhado no trecho “investindo verbas 

cada vez mais polpudas nas publicidades de 
remédios” (linhas 3 e 4) fosse substituído pelo 
vocábulo vultosas, o sentido original do texto estará 
preservado. 

(B) O período “Os laboratórios não perderam a oportunidade, 
investindo verbas cada vez mais polpudas nas 
publicidades de remédios.” (linhas de 2 a 4) não poderia 
ser substituído corretamente pela redação Os 
laboratórios não perderam a oportunidade: 
investiram verbas cada vez mais polpudas nas 
publicidades de remédios., pois esta exemplifica algum 
erro do ponto de vista das regras de pontuação. 

(C) Os vocábulos sublinhados no trecho “para que seus 
anúncios, tal e qual impressos, fossem lidos ao vivo no 
rádio entre um programa e outro.” (linhas de 5 a 7) 
poderiam ser substituídos, respectivamente, pelas 
construções afim de e relidos, sem alterar o sentido 
do trecho. 

(D) A forma verbal “entrou” deveria ser mantida caso o 
trecho sublinhado na oração “quando entrou em cena 
a moda dos jingles” (linhas 7 e 8) fosse substituído 
pelo vocábulo certos. 

(E) A construção bastantes, caso fosse necessário, 
poderia ser empregada corretamente no lugar do 
termo sublinhado no trecho “os reclames vinham em 
tons já mais criativos” (linhas 8 e 9). 

 
Texto 2 para responder as questões de 3 a 5. 
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Há empregos 
 

O mercado é superaquecido. Dados do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelam que 95% dos 
farmacêuticos do país estão empregados. Para além das 
drogarias, quem se forma em Farmácia tem um leque de, 
aproximadamente, 80 funções divididas em dez grandes 
linhas de atuação: alimentos; análises clínico-laboratoriais; 
educação; farmácia; farmácia hospitalar e clínica; farmácia 
industrial; gestão; práticas integrativas e complementares; 
saúde pública; toxicologia. “Temos muitas áreas de 
atuação, e o segredo é estudar e sempre se atualizar. Um 
farmacêutico bem atualizado terá espaço em qualquer área 
de atuação”, comenta a presidente do Conselho Regional de 
Farmácia do Distrito Federal (CRF/DF), Gilcilene Chaer. 

O que justifica o otimismo da presidente do CRF/DF é a 
amplitude do mercado de trabalho e o fato de muitas funções 
ainda serem pouco exploradas pelos formandos. As áreas de 
radiofarmácia, regulação, farmácia clínica – principalmente na 
área de oncologia – e farmácia estética são as que ainda estão 
carentes de profissionais, em especial a clínica e a estética, que 
foram regulamentadas recentemente pela Resolução 
no 585/2013, do Conselho Federal de Farmácia (CFF). 

Outro marco para a profissão foi a aprovação da Lei 
no 13.021/2014. Com ela, as drogarias passaram a ser 
reconhecidas como estabelecimento de saúde. Por assumirem 
legalmente esse caráter, tornou-se obrigatória a presença de um 
responsável técnico de nível superior durante todo o horário de 
funcionamento. Com isso, uma drogaria que funciona 24 horas 
por dia, respeitando a carga horária de 8 horas, necessita de, 
pelo menos, três farmacêuticos em seu quadro. “Isso, além de 
gerar mais oportunidades profissionais, foi um ganho para a 
sociedade, que passou a ter mais garantia de atendimento 
especializado”, observa a presidente do CRF/DF. 
 

Disponível em: <http://www.crfdf.org.br/site/farmaceutico-com-muito-
orgulho/>. Acesso em: 20 jan. 2017, com adaptações.
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QUESTÃO 3 _______________________  
 
Com base no emprego das classes de palavras para a 
construção do sentido do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O artigo definido masculino deveria ter sido 

empregado antes do substantivo sublinhado no 
período “Dados do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) revelam que 95% dos farmacêuticos 
do país estão empregados.” (linhas de 1 a 3). 

(B) A locução sublinhada no trecho “95% dos farmacêuticos 
do país estão empregados” (linhas 2 e 3), que exerce a 
função de um adjetivo, poderia ser descartada, pois sua 
ausência não comprometeria a informação original. 

(C) A exclusão do advérbio em destaque no trecho “o 
fato de muitas funções ainda serem pouco exploradas 
pelos formandos.” (linhas 15 e 16) preservaria a 
mensagem principal do período. 

(D) O pronome sublinhado no período “Outro marco 
para a profissão foi a aprovação da Lei  
no 13.021/2014.” (linhas 22 e 23), empregado como 
determinante de um substantivo, estabelece uma 
relação direta com o parágrafo anterior, mais 
especificamente com o último período. 

(E) A conjunção “Por” e o pronome “esse” relacionam a 
oração “Por assumirem legalmente esse caráter” 
(linhas 24 e 25) com o período anterior, pois foram 
utilizados para, respectivamente, introduzir a 
consequência de um fato e retomar uma informação.  

 

QUESTÃO 4 _______________________  
 
Acerca das relações sintáticas estabelecidas no período 
“Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
revelam que 95% dos farmacêuticos do país estão 
empregados.” (linhas de 1 a 3), é correto afirmar que 
 
(A) as orações se relacionam por coordenação, já que 

apresentam autonomia entre si. 
(B) as formas verbais “revelam” e “estão” referem-se a 

termos que desempenham a mesma função em suas 
respectivas orações. 

(C) a segunda oração funciona como aposto, pois explica 
o sentido de um termo presente na primeira. 

(D) ambas as orações estruturam-se em torno de um 
predicado verbal, pois expressam uma ação atribuída 
ao sujeito. 

(E) a função exercida pelo termo “do país” seria mantida se, 
em seu lugar, fosse empregada a construção no país. 

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 
Tendo como referência as regras para o uso do sinal 
indicativo de crase e a acentuação gráfica das palavras, 
considere o período “Com isso, uma drogaria que funciona 
24 horas por dia, respeitando a carga horária de 8 horas, 
necessita de, pelo menos, três farmacêuticos em seu quadro.” 
(linhas de 27 a 29) e assinale a alternativa correta. 
 
(A) A construção “Com isso” poderia ser substituída por 

qualquer uma das seguintes redações: Devido à essa 
lei ou Devido à lei mencionada, sem alterações no 
sentido do trecho. 

(B) Caso julgasse necessário, o autor poderia empregar 
corretamente a redação drogarias que tem 
expediente 24 horas por dia no lugar do trecho 
“uma drogaria que funciona 24 horas por dia”. 

(C) O autor poderia, corretamente, incluir a forma às 
antes do termo “24 horas por dia”. 

(D) O trecho “respeitando a carga horária de 8 horas” 
estaria correto se reescrito da seguinte maneira: 
considerando o respeito a carga horária de 8 horas. 

(E) Apenas uma das construções a seguir poderia ser 
empregada corretamente no lugar do termo “em seu 
quadro” (linha 29): à sua disposição ou ao seu dispôr. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

Questões de 6 a 8 
 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
São 4 bilhões de pessoas, dois terços da população global, 
vivendo hoje em condições de severa falta d’água. Apesar do 
Brasil figurar quase totalmente verde no mapa, duas áreas 
estão em alerta: no Nordeste do País e a área do Estado de 
São Paulo. É preciso planejar, investir em soluções diversas, 
sustentáveis, escaláveis e modulares já aplicadas com 
sucesso em regiões com o mesmo desafio. 
 

Disponível em: <http://agua-sua-linda.tumblr.com/post/147496242588/>. 
Acesso em: 5 fev. 2017, com adaptações.  

 
Com base nas informações do texto, é correto afirmar que a 
população global, à época da publicação da reportagem, era de  
 
(A) 4 bilhões de pessoas. 
(B) 5 bilhões de pessoas. 
(C) 6 bilhões de pessoas. 
(D) 7 bilhões de pessoas. 
(E) 8 bilhões de pessoas. 
 

QUESTÃO 7  _______________________  
 
Ao conferir os dados de impedimento de doação de sangue 
do último mês de fevereiro, o funcionário do banco de 
sangue percebeu que, dos 48 impedimentos, 18 foram de 
doadores portadores do vírus HIV, 28 foram de doadores que 
já tiveram hepatite B e 6 foram de doadores que se 
enquadraram nos dois casos.  
 
Com base nos dados dessa situação hipotética, quantos dos 
doadores analisados não se enquadraram nos dois casos 
citados? 
 

(A) 2. 
(B) 6. 
(C) 8. 
(D) 10. 
(E) 14. 
 

QUESTÃO 8  _______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta uma tautologia. 
 

(A) � ∧ �. 
(B) � ∨ �. 
(C) � ∧ ~�. 
(D) � ∨ � → � ∧ �. 
(E) � ∨ ~�. 
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO CRF -DF 
Questões de 9 a 20 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
A Lei no 3.820/1960, que criou o Conselho Federal e os 
conselhos regionais de farmácia, sofreu diversas alterações 
promovidas pela Lei no 9.120/1995. Assinale a alternativa 
que apresenta uma dessas alterações. 
 
(A) O Conselho Federal passou a ter o número expresso 

de doze membros, sendo nove efetivos e três 
suplentes. 

(B) O presidente e o secretário-geral do Conselho 
Federal passaram a ter a obrigatoriedade de residir, 
durante todo o tempo de seus mandatos, no Distrito 
Federal. 

(C) Passou a ser atribuição do Conselho Federal zelar 
pela saúde pública, promovendo a assistência 
farmacêutica. 

(D) O mandato dos conselheiros dos conselhos regionais 
passou a ser de três anos. 

(E) O Conselho Federal e os conselhos regionais 
passaram a poder cobrar taxas pela expedição ou 
substituição da carteira profissional. 

 

QUESTÃO 10  ______________________  
 
A respeito do poder disciplinar exercido pelo conselho 
competente sobre os farmacêuticos e considerando a  
Lei no 3.820/1960 e atualizações posteriores, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O conselho em que o farmacêutico estiver inscrito no 

momento da abertura do procedimento disciplinar será 
o conselho competente para punir disciplinarmente. 

(B) Uma das sanções prevê eliminação ao farmacêutico 
que, por faltas graves, já tenha sido três vezes 
condenado definitivamente a penas de suspensão, 
ainda que em conselhos regionais diversos. 

(C) A audiência do acusado, previamente à deliberação 
do Conselho, e o oferecimento de defensor para 
acompanhá-lo nos atos de defesa são garantias do 
processo disciplinar. 

(D) Não é previsto efeito suspensivo nos recursos para o 
Conselho Federal. 

(E) É prevista uma única hipótese de sanção disciplinar 
em que não se garante recurso ao Conselho Federal. 

 

QUESTÃO 11  ______________________  
 
A respeito das anuidades e das taxas, é correto afirmar que, 
conforme disposições constantes na Lei no 3.820/1960 e 
alterações posteriores, 
 
(A) o valor das anuidades é fixado por cada Conselho 

Regional de Farmácia, que somente poderá alterar os 
seus valores em intervalos não inferiores a três anos. 

(B) na multa, os juros de mora no pagamento das 
anuidades são os mesmos percentuais utilizados na 
cobrança dos créditos da Fazenda Pública Federal. 

(C) um quarto de todas as rendas dos conselhos regionais 
deve ser destinado ao Conselho Federal de Farmácia. 

(D) se comprovarem perante o Conselho Federal e os 
conselhos regionais que os profissionais 
farmacêuticos estão regulares, as empresas e os 
estabelecimentos que exploram serviços para os 
quais são necessárias atividades de profissional 
farmacêutico ficam dispensados do pagamento da 
anuidade em nome próprio. 

(E) um quarto da renda bruta de cada conselho regional 
deverá ser destinado a um fundo de assistência para seus 
membros necessitados, quando inválidos ou enfermos. 

 

QUESTÃO 12  ______________________  
 
A Portaria CRF/DF no 16/2014, do Conselho Regional de 
Farmácia do Distrito Federal, entre outros temas, dispõe 
acerca dos deveres específicos e das proibições dos 
respectivos empregados/servidores no que se refere às 
relações destes com o próprio Conselho, a sociedade e, 
também, outras instituições. A respeito deste assunto, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) É vedado prejudicar deliberadamente a reputação de 

outro empregado e (ou) servidor ou de cidadãos usuários. 
(B) É vedado ao empregado e (ou) servidor receber 

brindes, presente, transporte, hospedagem e 
quaisquer vantagens ou favores, assim como aceitar 
convites para almoços, jantares e festas. 

(C) É vedado ao empregado e (ou) servidor pleitear, 
solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo 
de ajuda financeira, gratificação, prêmio, brinde, 
comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, 
para si, familiares ou qualquer pessoa, para o 
cumprimento da sua atividade em serviço ou para 
influenciar outro empregado e (ou) servidor para o 
mesmo fim. 

(D) É vedado ao empregado e (ou) servidor ausentar-se 
das próprias funções sem o prévio conhecimento e a 
anuência dos respectivos superiores hierárquicos. 

(E) É dever do empregado e (ou) servidor estabelecer e 
manter a cordialidade no ambiente de trabalho, não 
fomentando a discórdia e o desentendimento. 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
Segundo o Regimento Interno Padrão do Conselho Regional de 
Farmácia do Distrito Federal (CRF/DF), instituído pela 
Deliberação no 19/2015, e a Resolução no 531/2010, do 
Conselho Federal de Farmácia, que estabelece normas e 
procedimentos orçamentários, contábeis e financeiros, é vedado 
 
(A) utilizar a verba recebida de empréstimos, subvenções 

e doações para outro fim, quando for o solicitante. 
(B) promover aumento salarial nos seis meses anteriores ao 

final do mandato, exceto por determinação judicial. 
(C) que o ordenador de despesa e o suprido transfiram o 

suprimento de fundos a outro empregado ou 
conselheiro, alheio ao ato concedente original, antes 
de sua quitação. 

(D) adquirir material permanente via suprimento  
de fundos. 

(E) celebrar convênio de cobrança, com instituição 
financeira diferente da que já possui convênio 
firmado, no último trimestre de cada exercício. 
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QUESTÃO 14 ______________________  
 
Considere hipoteticamente que os cargos de tesoureiro e de 
secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do 
Distrito Federal (CRF/DF) fiquem vagos. A respeito dessa 
situação e considerando a Deliberação no 19/2015, que 
aprova o Regimento Interno Padrão do referido Conselho, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente o cargo de tesoureiro é considerado de 
Diretoria. Portanto, a vaga do secretário-geral deve ser 
preenchida com a indicação do presidente do CRF/DF. 

(B) A qualquer tempo, deverão ser convocadas  
novas eleições. 

(C) Caberá ao presidente do Conselho Federal de Farmácia, 
salvo se faltar em menos de 12 meses para findar o 
mandato, nomear Junta Diretiva Provisória, 
recompondo os membros faltantes preferencialmente 
entre os conselheiros integrantes do Plenário do 
Conselho Regional de Farmácia, com mandato precário 
de até 180 dias, podendo ser renovado uma vez. 

(D) Na hipótese de licenciamento ou de afastamento 
temporário de ambos, o presidente do Conselho 
Federal de Farmácia nomeará Junta Diretiva 
Provisória, recompondo os membros faltantes, 
preferencialmente entre os conselheiros integrantes 
do Conselho Regional de Farmácia, com mandato 
precário até o fim da respectiva licença ou do 
afastamento temporário. 

(E) A Diretoria funcionará com os membros restantes até 
a metade mais um do número total de diretores. 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
No âmbito do Conselho Regional de Farmácia do Distrito 
Federal, reunir-se ordinariamente até duas vezes por mês, 
para tratar de assuntos de rotina, é previsão expressa contida 
no Regimento Interno Padrão do CRF/DF destinada 
 

(A) às câmaras técnicas especializadas. 
(B) à Diretoria. 
(C) às comissões temporárias. 
(D) às comissões permanentes. 
(E) ao Plenário. 
 

QUESTÃO 16  ______________________  
 
Acerca das disposições a respeito da proposta orçamentária, 
previstas na Resolução no 531/2010 do Conselho Federal de 
Farmácia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A proposta orçamentária do Conselho Federal de 

Farmácia incluirá a média da arrecadação realizada 
nos últimos dois anos. 

(B) Os conselhos regionais de farmácia encaminharão ao 
Conselho Federal de Farmácia, até o dia 31 de agosto 
de cada exercício, a proposta orçamentária para o 
exercício seguinte. 

(C) Os conselhos regionais de farmácia encaminharão ao 
Conselho Federal de Farmácia os respectivos 
demonstrativos de rendas e o balancete trimestral até 
o quinto dia do mês subsequente ao mês da apuração. 

(D) O Conselho Federal de Farmácia aprovará, até o dia 
30 de setembro de cada exercício, a própria proposta 
orçamentária para o exercício seguinte. 

(E) A análise e o julgamento, pelo plenário, do 
orçamento ou da proposta orçamentária serão 
precedidos de parecer do setor de auditoria e de 
apreciação da Comissão de Tomada de Contas do 
Conselho Federal de Farmácia. 

 

QUESTÃO 17  ______________________  
 
A respeito de concessão de empréstimos, subvenções e 
doações, a Resolução no 531/2010, do Conselho Federal de 
Farmácia, dispõe que 
 
(A) os empréstimos em pecúnia serão pagos em até 48 

parcelas, sucessivas e de igual valor, já embutidos 
todos os encargos contratuais pactuados, sendo que a 
primeira parcela será paga 30 dias após a liberação 
total do empréstimo ou de parte dele. 

(B) a Diretoria do Conselho Federal de Farmácia 
concederá aos conselhos regionais de farmácia 
empréstimos e subvenções até o limite de 60 vezes o 
valor da anuidade cobrada pelos conselhos regionais 
de farmácia à pessoa física. 

(C) empréstimos são as transferências em pecúnia 
destinadas a cobrir despesas de cunho operacional 
dos conselhos regionais de farmácia. 

(D) doações são definidas como toda espécie de cedência 
de bens móveis ou imóveis, assim como de pecúnia, 
aos conselhos regionais de farmácia, para que usem 
ou deles se utilizem, com a obrigação de restituí-los, 
a pedido de quem os emprestou ou quando terminar 
o prazo por este estipulado. 

(E) os empréstimos em pecúnia cuja realização se der em 
despesa de capital são liberados no correspondente a 
75% do valor do projeto apresentado ao Conselho 
Federal de Farmácia. 

 

QUESTÃO 18  ______________________  
 
Considerando a Resolução no 531/2010 do Conselho Federal 
de Farmácia, que dispõe sobre normas e procedimentos 
orçamentários, contábeis e financeiros, no que se refere à 
dívida ativa, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Cabe ao departamento de contabilidade ou ao 
departamento financeiro dos conselhos de farmácia 
encaminhar ao departamento jurídico, semestralmente, 
relação dos inadimplentes para certificação de liquidez 
e certeza. 

(B) A notificação administrativa para cobrança amigável 
tem o objetivo de exigir o pagamento do débito e dos 
respectivos acréscimos legais no prazo de 30 dias. 

(C) Após a inscrição da dívida, sem que o devedor tenha 
saldado o débito, o departamento jurídico procederá, 
em um prazo de até 60 dias, ao competente 
ajuizamento da ação fiscal. 

(D) Os conselhos regionais de farmácia devem 
encaminhar, até o último dia do trimestre 
subsequente, relatório em que constem todos os 
registros efetuados em dívida ativa em que o 
Conselho Federal de Farmácia tenha participação 
direta, para proceder à sua devida contabilização. 

(E) Os débitos lançados e cobrados em dívida ativa pelos 
conselhos de farmácia abrangem correção monetária, 
multa, juros de mora e demais encargos previstos na 
legislação, atualmente com base na Selic. 
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QUESTÃO 19  ______________________  
 

De acordo com o Regulamento para as sessões plenárias do 
Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal  
(CRF/DF), instituído pela Deliberação no 26/2015, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) A realização das sessões plenárias será 
exclusivamente no auditório da sede do CRF/DF. 

(B) A pauta dos trabalhos das sessões plenárias será 
elaborada e decidida pelo presidente e pela 
secretária-geral e, posteriormente, encaminhada via 
e-mail aos conselheiros regionais efetivos e 
suplentes, com antecedência mínima de até três dias 
antes da sessão plenária, para a aprovação devida. 

(C) As sessões plenárias ordinárias independem de 
convocação, impondo-se o calendário anual 
aprovado como ciência inequívoca. As possíveis 
alterações deverão ser previamente submetidas à 
aprovação do plenário. 

(D) Em qualquer caso, os conselheiros poderão solicitar a 
inclusão de ponto de pauta, desde que protocolado 
até o início da sessão plenária. 

(E) Cada conselheiro usará da palavra por até 10 minutos 
para exposição da respectiva matéria, podendo fazê-
lo novamente, no caso de réplica, pelo mesmo prazo. 

 

QUESTÃO 20  ______________________  
 

Considerando o disposto nas competências previstas no 
Regimento Interno Padrão do Conselho Regional de 
Farmácia do Distrito Federal, instituído pela Deliberação  
no 19/2015, considere as competências a seguir: 
 

I. Supervisionar as ações de fiscalização do exercício 
profissional. 

II. Promover os pedidos formulados de vista e de cópia de 
processo. 

III.  Responder pelo expediente do Conselho Regional de 
Farmácia. 

IV.  Substituir o secretário-geral nos seus impedimentos e 
nas suas ausências ocasionais. 

 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente os cargos 
às competências apresentadas. 
 

(A) Vice-presidente (I); presidente (II); secretário-geral 
(III); tesoureiro (IV). 

(B) Secretário-geral (I); presidente (II); presidente (III); 
vice-presidente (IV). 

(C) Presidente (I); secretário-geral (II); secretário-geral 
(III); secretário-geral adjunto (IV). 

(D) Presidente (I); vice-presidente (II); secretário-geral 
(III); tesoureiro (IV). 

(E) Vice-presidente (I); secretário-geral (II); secretário-
geral (III); secretário-geral adjunto (IV). 

 

CONHECIMENTOS EM MICROINFORMÁTICA 
Questões de 21 a 25 

 

QUESTÃO 21 ______________________  
 

O gestor de uma empresa farmacêutica deseja fazer uma cópia do 
arquivo de uma planilha de dados com todos os pedidos de lotes 
de um certo medicamento do mês. Ele já havia selecionado o 
arquivo, quando seu mouse parou de funcionar.  

Nessa situação hipotética, quais teclas ele deve pressionar no 
teclado para fazer uma cópia desse arquivo na mesma pasta 
em que está o original? 
 
(A) Ctrl + A, para copiar e colar. 
(B) Ctrl + X, para copiar, e Ctrl + V, para colar. 
(C) Alt + Tab, para copiar e colar. 
(D) Ctrl + C, para copiar, e Ctrl + V, para colar. 
(E) Ctrl + C, para copiar, e Alt + V, para colar. 
 

QUESTÃO 22  ______________________  
 
Joaquim utilizou um computador de uma lan house e digitou 
os respectivos dados no teclado para acessar a própria conta 
bancária e conferir o saldo, que era de R$ 1.300,00. Uma 
semana depois, Joaquim foi ao banco e solicitou um extrato 
da conta, no qual percebeu uma diferença negativa de  
R$ 900,00 em relação ao saldo anterior, mesmo não tendo 
movimentado essa conta. O fato indica que uma ameaça 
cibernética estava instalada no computador da lan house, o 
que possibilitou o prejuízo financeiro de Joaquim. 
 
Com base no referido caso hipotético, assinale a alternativa 
que indica o nome da citada ameaça. 
 
(A) Firewall. 
(B) Keylogger. 
(C) Antispyware. 
(D) Adware. 
(E) Spam. 
 

QUESTÃO 23  ______________________  
 

 
 

A tabela do Excel apresentada contém os lotes 1, 2, 3 e 4 de 
medicamentos recebidos na farmácia Santa Saúde, com as 
quantidades de medicamentos de cada lote e os respectivos 
valores unitários. Joaquim, o gerente do estabelecimento, 
decidiu otimizar o próprio tempo e adicionou mais uma linha 
à tabela, para indicar os valores e os quantitativos totais, 
além de mais uma coluna, para indicar o valor total de cada 
lote. Em seguida, solicitou ao seu assistente que a 
completasse corretamente com os respectivos valores. 
 
Com base na situação hipotética e na tabela apresentada, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O valor da célula E2 pode ser encontrado pela 

fórmula =C2*D3. 
(B) O resultado da fórmula =SOMA(C2:C5) é igual ao 

valor da célula C6. 
(C) A fórmula indicada na célula E4 resulta em R$ 4,00. 
(D) E5=B5*C5*D5. 
(E) Para a célula E6 indicar a soma dos valores dos lotes, 

deve-se escrever a fórmula =SOMA(C2:C5). 
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QUESTÃO 24 ______________________  
 

Jorge acessou a própria caixa de entrada de e-mails pelo 
navegador Mozilla Firefox com seu notebook, cujo sistema 
operacional é o Windows 7. Porém, Jorge suspeitou de que 
uma determinada mensagem de fonte desconhecida fosse 
maliciosa. A mensagem informava que Jorge não havia 
pagado a conta de luz, mas que havia, anexo ao e-mail, um 
arquivo executável para download e preenchimento dos 
respectivos dados, além de um link para um site externo, caso 
Jorge preferisse preencher os dados on-line.  
 

Dado o caso hipotético apresentado, Jorge 
 

(A) deve ignorar a mensagem e classificá-la como spam 
ou excluí-la. 

(B) deve preencher o formulário on-line, para ter a 
certeza de que a conta será paga e de que ele não será 
afetado por um spyware. 

(C) deve fazer download do arquivo executável anexo e 
executá-lo, pois os sistemas operacionais Windows 7 
não são afetados por nenhum malware. 

(D) pode acessar o link e preencher o formulário com os 
próprios dados, já que não existem malwares capazes 
de afetar nenhum navegador de internet. 

(E) deve apagar a mensagem imediatamente, pois trojans 
e worms podem afetar o computador se a mensagem 
de e-mail ficar aberta. 

 

QUESTÃO 25  ______________________  
 

Com relação aos programas de navegação na internet, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome 
não podem ser instalados no Windows 7, porque este 
é um software proprietário. 

(B) O navegador Internet Explorer também é chamado 
de Windows Explorer ou Explorador do Windows. 

(C) Por ser considerado um software proprietário, o 
navegador Mozilla Firefox não aceita a instalação de 
extensões de segurança. 

(D) O Windows 7 ou superior aceita a instalação dos 
programas de navegação Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, Google Chrome e, inclusive, Opera, que é 
um software grátis. 

(E) O Google Chrome só aceita pesquisa com a 
utilização do próprio site de busca do Google. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 ______________________  
 

O Código de Ética Farmacêutica (Resolução no 596/2014) é 
o conjunto de normas que devem ser observadas pelos 
farmacêuticos no exercício da profissão, em favor da saúde 
das pessoas. Esse documento estabelece as infrações e as 
regras de aplicação das sanções disciplinares. Segundo o 
Código de Ética Farmacêutica, incorre em infração ética e 
disciplinar grave o farmacêutico que 
 

(A) delegar a outros profissionais atos ou atribuições 
exclusivos da profissão farmacêutica.  

(B) exercer a profissão e funções relacionadas à 
Farmácia, exclusivas ou não, sem a necessária 
habilitação legal. 

(C) desrespeitar o direito de decisão do usuário a respeito 
de seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, 
excetuando-se o caso em que, mediante laudo 
médico ou judicial, o usuário for considerado 
incapaz de discernir a respeito das opções de 
tratamento, da própria saúde e do próprio bem-estar. 

(D) permitir que terceiros tenham acesso a senhas 
pessoais, sigilosas e intransferíveis, utilizadas em 
sistemas informatizados e inerentes à sua atividade 
profissional. 

(E) fornecer, dispensar ou permitir que sejam 
dispensados, sob qualquer forma, substância, 
medicamento ou fármaco para uso diverso da 
indicação para a qual foi licenciado, salvo quando 
houver evidência ou mediante entendimento formal 
com o prescritor. 

 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
Os medicamentos genéricos foram efetivamente introduzidos no 
Brasil por meio da Lei no 9.787/1999, que autorizou a 
comercialização, por qualquer laboratório, de medicamentos 
cujas patentes estivessem expiradas, com intuito de promover 
acesso da população a medicamentos com preço mais baixo, 
qualidade, segurança e eficácia. Segundo a referida lei, para 
obtenção do registro, o medicamento genérico deve ser 
submetido a testes de bioequivalência e biodisponibilidade em 
comparação com o medicamento inovador, comprovando-se, 
assim, a equivalência terapêutica, o que torna possível a 
intercambialidade.  
 
No que se refere à Lei no 9.787/1999, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) As aquisições de medicamentos, sob qualquer 

modalidade de compra, e as prescrições médicas e 
odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, devem adotar exclusivamente a 
Denominação Comum Brasileira (DCB). 

(B) O órgão federal responsável pela vigilância sanitária 
editará, periodicamente, a relação de medicamentos 
registrados no País, de acordo com a classificação 
farmacológica da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename) vigente e segundo a 
Denominação Comum Brasileira ou, na falta desta, a 
Denominação Comum Internacional, com os 
respectivos nomes comerciais e as correspondentes 
empresas fabricantes. 

(C) O Poder Legislativo é autorizado a promover 
medidas especiais relacionadas com o registro, a 
fabricação, o regime econômico-fiscal, a distribuição 
e a dispensação de medicamentos genéricos, de que 
trata a referida Lei, com vistas a estimular a adoção e 
o uso destes no País. 

(D) O órgão federal responsável pela vigilância sanitária 
teve, de acordo com a Lei no 9.787/1999, o prazo de 
noventa dias, contados a partir de 11 de fevereiro de 
1999, para regulamentar os critérios e as condições 
de registro e de controle da qualidade dos 
medicamentos genéricos. 

(E) A Lei no 9.787/1999 instituiu o prazo de 12 meses 
para que os laboratórios que produziam e 
comercializavam medicamentos com ou sem marca 
ou nome realizassem as alterações e adaptações 
necessárias ao cumprimento da referida lei. 
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QUESTÃO 28 ______________________  
 
De acordo com a Portaria no 344/1998, que aprova o 
Regulamento Técnico sobre Substâncias e Medicamentos 
Sujeitos a Controle Especial, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ficam proibidos a prescrição e o aviamento de fórmulas 

contendo associação medicamentosa das substâncias 
anorexígenas constantes das listas do referido 
Regulamento Técnico e de suas atualizações, quando 
associadas entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, 
hormônios ou extratos hormonais e laxantes, bem como 
quaisquer outras substâncias com ação medicamentosa. 

(B) Será suspenso o fornecimento do talonário da 
Notificação de Receita A (listas A1 e A2 – 
entorpecentes e A3 – psicotrópicas) e (ou) sequência 
numérica da Notificação de Receita B (listas B1 e B2 – 
psicotrópicas) e da Notificação de Receita Especial 
(listas C2 – retinoicas de uso sistêmico e C3 – 
imunossupressoras), quando for apurado seu uso 
indevido pelo profissional ou pela instituição. 
Entretanto, o fato não será comunicado ao órgão de 
classe e às demais autoridades competentes. 

(C) A Notificação de Receita A será válida por 30 dias a 
contar da data da emissão em todo o território nacional, 
sendo necessário que esta seja acompanhada da receita 
médica com justificativa do uso, quando para aquisição 
em outra unidade federativa. As farmácias ou drogarias 
ficarão obrigadas a apresentar, dentro do prazo de 48 
horas, à autoridade sanitária local as Notificações de 
Receita A procedentes de outras unidades federativas, 
para averiguação e visto. 

(D) A Notificação de Receita será exigida para pacientes 
internados nos estabelecimentos hospitalares, médico ou 
veterinário, oficiais ou particulares. Logo, a dispensação 
se fará mediante receita ou outro documento equivalente 
(prescrição diária de medicamento), subscrita em papel 
privativo do estabelecimento.  

(E) Em caso de emergência, poderá ser aviada a receita de 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, 
em papel não oficial, devendo conter obrigatoriamente o 
diagnóstico ou CID, a justificativa do caráter emergencial 
do atendimento, data, inscrição no conselho regional e a 
assinatura devidamente identificada. O estabelecimento 
que aviar a referida receita deverá anotar a identificação 
do paciente e apresentá-la à autoridade sanitária local 
dentro de 24 horas, para visto. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
A Lei no 13.021/2014 definiu a farmácia como um 
estabelecimento de saúde e permitiu que, no local, fossem 
prestados serviços pelo farmacêutico. Anteriormente, já eram 
permitidos, na farmácia, alguns serviços farmacêuticos como 
atenção farmacêutica (atenção farmacêutica domiciliar, 
aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos e 
administração de medicamentos) e perfuração de lóbulo 
auricular para colocação de brincos. Com o advento da 
referida norma, esse rol foi ampliado, podendo o 
farmacêutico também trabalhar com disponibilidade imediata 
de vacinas e soros. A respeito da Lei no 13.021, assinale a 
alternativa correta. 
 
 

(A) A integralidade da assistência farmacêutica implica que 
ela seja prestada por um único farmacêutico, não 
podendo o estabelecimento contar com tantos 
farmacêuticos substitutos quantos sejam necessários para 
contemplar todo o horário de funcionamento da farmácia. 
Os farmacêuticos substitutos não devem assumir a 
responsabilidade técnica perante o CRF correspondente.  

(B) O farmacêutico, para identificar o perfil epidemiológico 
da sua região, deve buscar dados junto à Vigilância 
Epidemiológica local. As vacinas e os soros não devem 
ter registro como medicamentos na Anvisa. 

(C) Ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico, 
obrigam-se os estabelecimentos à contratação de novo 
farmacêutico, no prazo máximo de 15 dias, não 
havendo permissão legal para que, nesse período, 
atividades privativas de farmacêutico sejam exercidas 
por leigos.  

(D) A função de fiscalizar exige dedicação exclusiva do 
profissional para que este tenha isenção no desempenho 
de suas atividades, bem como para que não exista 
conflito, uma vez que é impossível concentrar a figura do 
fiscal e do fiscalizado na mesma pessoa. 

(E) O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos 
farmacêuticos agirão sempre isoladamente, realizando 
todos os esforços para promover o uso racional de 
medicamentos, de acordo com os direitos e deveres de 
cada um.  

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 

Há normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e 
pelos demais inscritos nos conselhos regionais de farmácia 
no exercício do âmbito profissional respectivo, inclusive nas 
atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração 
de serviços de saúde, bem como quaisquer outras atividades 
em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da 
Farmácia em prol do zelo pela saúde. A respeito das normas 
para o exercício da profissão farmacêutica em suas diversas 
áreas de atuação, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O farmacêutico pode alterar o processo de fabricação 
de produtos sujeitos a controle sanitário, modificar 
os seus componentes básicos, nomes e demais 
elementos que são objeto do registro, contrariando as 
disposições legais e regulamentares. 

(B) O farmacêutico deve coordenar, supervisionar, assessorar 
ou exercer a fiscalização sanitária ou profissional quando 
for sócio ou acionista de qualquer categoria, ou 
interessado por qualquer forma, bem como quando 
prestar serviços a empresa ou a estabelecimento que 
forneça drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, a laboratórios, a distribuidoras ou a indústrias, 
com ou sem vínculo empregatício. 

(C) O farmacêutico deve notificar os profissionais de saúde 
e os órgãos sanitários competentes, bem como o 
laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações 
adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da 
farmacodependência observados e registrados na 
prática da farmacovigilância. 

(D) O farmacêutico pode exercer atividade farmacêutica 
com fundamento em procedimento não reconhecido 
pelo Conselho Federal de Farmácia. 

(E) O farmacêutico deve aceitar a interferência de leigos 
em seus trabalhos e em suas decisões de natureza 
profissional. 
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QUESTÃO 31 ______________________  
 
De acordo com a Lei no 8.078/1990, no que se refere à 
qualidade de produtos e serviços, à prevenção e à reparação 
dos danos, assim como à proteção à saúde e à segurança, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Não constitui como direito básico do consumidor a 

proteção da vida, da saúde e da segurança contra os 
riscos provocados por práticas no fornecimento de 
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. 

(B) Os produtos e os serviços colocados no mercado de 
consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança 
dos consumidores, exceto os considerados normais e 
previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, não 
se obrigando os fornecedores, em qualquer hipótese, a 
dar as informações necessárias e adequadas a respeito 
desses produtos e serviços. Em se tratando de produto 
industrial, ao fabricante não cabe prestar informações. 

(C) O fornecedor de produtos e serviços potencialmente 
nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá 
informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da 
nocividade ou da periculosidade, com prejuízo da adoção 
de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.  

(D) Os anúncios publicitários de produto ou serviço que se 
sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade 
ou periculosidade à saúde ou à segurança serão 
veiculados na imprensa, no rádio e na televisão, às 
expensas do fornecedor do produto ou serviço. Mesmo 
que tiverem conhecimento da periculosidade de produtos 
ou serviços à saúde ou à segurança dos consumidores, a 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não 
têm obrigação de informá-los a respeito. 

(E) O fornecedor não poderá colocar no mercado de 
consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber 
apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à 
saúde ou à segurança. O fornecedor de produtos e 
serviços que, posteriormente à sua introdução no 
mercado de consumo, tiver conhecimento da 
periculosidade que apresentam deverá comunicar o fato 
imediatamente às autoridades competentes e aos 
consumidores, mediante anúncios publicitários. 

 

QUESTÃO 32 ______________________  
 
Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) As instituições privadas poderão participar do SUS 
de forma complementar, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, 
não tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

(B) Cabe ao SUS participar do controle e da fiscalização de 
produção, transporte, guarda e utilização de substâncias 
e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.  

(C) Não é atribuição do SUS incrementar, em sua área de 
atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico 
e a inovação.  

(D) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde não 
poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com a natureza 
e a complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para sua atuação. 

(E) O Sistema Único de Saúde será financiado, nos 
termos do artigo 195 da Constituição Federal de 
1988, com recursos do orçamento da União e dos 
estados. 

 

QUESTÃO 33 _______________________  
 

A Portaria no 802/1998 instituiu o Sistema de Controle e 
Fiscalização em toda a cadeia dos produtos farmacêuticos. A 
respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) As empresas produtoras têm que obrigatoriamente 
colocar o código de barras em todas as unidades de 
produtos farmacêuticos para identificação do 
produto, podendo o código ser gravado diretamente 
nas embalagens ou impresso em etiquetas que 
impossibilitem a reutilização. 

(B) As empresas produtoras têm a opção de escolher 
quais unidades de produtos farmacêuticos receberão 
o código de barras para identificação do produto. 

(C) As embalagens secundárias dos medicamentos 
destinados à distribuição pelas empresas distribuidoras 
devem conter identificação de fácil distinção. 

(D) As embalagens primárias devem apresentar o prazo 
de validade e as embalagens secundárias devem 
apresentar o número de lote. 

(E) Para o funcionamento, o distribuidor de produtos 
farmacêuticos deve obter prévia autorização de 
funcionamento emitida pelo Conselho Federal  
de Farmácia. 

 

QUESTÃO 34 _______________________  
 

Considerando a Portaria no 344/1998, da Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e as normas 
referentes às substâncias e aos medicamentos sujeitos a 
controle especial, assinale a alternativa correta. 
 

(A) As substâncias sujeitas a controle especial e os 
medicamentos que as contêm devem ser guardados 
sob chave ou outro dispositivo que ofereça 
segurança, em local exclusivo para esse fim e sob a 
responsabilidade do farmacêutico ou outro 
funcionário. A dispensação dessas substâncias deve 
ser feita por qualquer funcionário. 

(B) Os balanços contendo substâncias da lista C2 (lista 
das substâncias retinoicas), assim como documentos 
referentes a entradas e saídas, devem ser arquivados 
no estabelecimento por dois anos. A documentação 
referente à movimentação de medicamentos ou às 
substâncias pertencentes às demais listas precisa ser 
arquivada por três anos. Ao fim dos prazos, os 
documentos podem ser destruídos. 

(C) Nas farmácias públicas, a prescrição deve ser feita 
opcionalmente pelo nome genérico e a dispensação 
respeitará a disponibilidade de produtos.  

(D) Nas farmácias privadas, a prescrição pode ser realizada 
obrigatoriamente pelo nome genérico. Medicamentos 
similares não intercambiáveis podem ser dispensados 
apenas quando prescritos pela respectiva marca 
comercial, não sendo permitida a substituição. 

(E) Aplicam-se aos produtos sujeitos a controle especial as 
mesmas regras de substituição dos demais 
medicamentos. Portanto, há intercambialidade entre o 
medicamento de referência e o genérico e também entre 
o medicamento de referência e o similar equivalente. 
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QUESTÃO 35 ______________________  
 

Com base na legislação vigente a respeito de boas práticas de 
dispensação e manipulação em farmácias e drogarias, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) O farmacêutico responsável técnico pode delegar as 
suas atribuições a outro farmacêutico, inclusive as 
relacionadas à supervisão e de responsabilidade pela 
assistência técnica do estabelecimento, bem como 
aquelas consideradas indelegáveis pela legislação 
específica dos Conselhos Federal e Regional de 
Farmácia.  

(B) Os técnicos auxiliares devem realizar as atividades que 
são privativas de farmacêutico, desde que respeitando 
os procedimentos operacionais padrão (POPs) do 
estabelecimento e o limite de atribuições e 
competências estabelecidas pela legislação vigente, não 
havendo a necessidade da supervisão do farmacêutico 
responsável técnico ou do farmacêutico substituto.  

(C) As farmácias que mantêm filiais devem ter 
laboratórios de manipulação funcionando em todas 
elas, não sendo permitidas filiais ou postos 
exclusivamente para coleta de receitas, podendo, 
porém, a farmácia centralizar a manipulação de 
determinados grupos de atividades em sua matriz ou 
em qualquer de suas filiais, desde que atenda às 
exigências legais. 

(D) A aferição de parâmetros fisiológicos ou 
bioquímicos oferecida em farmácias e drogarias deve 
ter como finalidade fornecer subsídios para a atenção 
farmacêutica e o monitoramento da terapia 
medicamentosa, visando à melhoria da qualidade de 
vida do usuário com o objetivo de diagnóstico. 

(E) Os profissionais prescritores podem prescrever 
fórmulas magistrais contendo código, símbolo, nome 
de fórmula ou nome de fantasia, cobrar ou receber 
qualquer vantagem pecuniária ou em produtos que os 
obrigue a fazer indicação de estabelecimento 
farmacêutico, motivo pelo qual o receituário usado 
pode conter qualquer tipo de identificação ou 
propaganda de estabelecimento farmacêutico. 

 

QUESTÃO 36 ______________________  
 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada  
no 16/2007, no que se refere às medidas que antecedem o 
registro de medicamentos genéricos, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Antes do registro de medicamentos genéricos, é 
necessário consultar a lista de medicamentos de 
referência disponível no portal da Anvisa para 
verificar se há indicação de concentração e de forma 
farmacêutica para o produto que se pretende registrar 
como genérico. Na ausência da referida indicação, é 
necessário protocolar, na Anvisa, solicitação de 
indicação de medicamento de referência e apresentar 
os seguintes dados, tanto do medicamento de teste 
quanto do medicamento de referência suposto: 
empresa; produto; princípio ativo; forma 
farmacêutica; concentração e comprovante de 
comercialização/distribuição no Brasil. 

(B) Para realização de ensaios in vitro e in vivo, quando 
aplicável, é facultativa a solicitação de licença de 
importação de medicamentos à Anvisa. 

(C) Deverão ser inspecionados pela Anvisa, previamente 
à análise do processo de registro, a empresa 
fabricante/produtora do medicamento, o centro 
responsável pelo estudo de equivalência 
farmacêutica e o centro responsável pelo estudo de 
bioequivalência, para que, após a referida inspeção, 
possa ser iniciada a análise do processo de registro. 

(D) Para o registro de contraceptivos, hormônios endógenos 
e imunossupressores, nas formas farmacêuticas não 
isentas do estudo de bioequivalência, a empresa deverá 
apresentar protocolo de estudo de bioequivalência, o 
qual não deverá ser obrigatoriamente elaborado por 
centro certificado pela Anvisa, conforme consta no 
Guia para Elaboração de Protocolo de Biodisponibilidade 
Relativa/Bioequivalência, inclusive para estudos 
iniciados anteriormente à data de vigência da referida 
Resolução. 

(E) É obrigatório, para todos os medicamentos, que a 
empresa apresente protocolo de estudo de 
bioequivalência elaborado por instituição certificada 
pela Anvisa.  

 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
De acordo com a legislação em vigor, são atividades 
privativas para os estabelecimentos farmacêuticos a (o) 
 
(A) manipulação de fórmulas magistrais ou oficinais; 

dispensação de medicamentos com retenção de 
receita ou sujeitos a regime especial de controle; 
fracionamento de medicamentos; realização de 
procedimentos de intercambialidade. 

(B) aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos; 
administração de medicamentos; perfuração de 
lóbulo para a colocação de brincos; dispensação de 
medicamentos com retenção de receita ou sujeitos a 
regime especial de controle; realização de pequenas 
cirurgias. 

(C) fracionamento de medicamentos; prescrição de 
medicamentos de uso contínuo sem necessidade de 
protocolo; manipulação de fórmulas magistrais ou 
oficinais; dispensação de medicamentos com retenção 
de receita ou sujeitos a regime especial de controle. 

(D) realização de procedimentos de intercambialidade; 
realização de pequenas cirurgias; aferição de parâmetros 
fisiológicos e bioquímicos com fins diagnósticos; 
perfuração de lóbulo para a colocação de brincos. 

(E) aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos; 
administração de medicamentos; perfuração de 
lóbulo para a colocação de brincos; prescrição de 
medicamentos de uso contínuo sem necessidade de 
protocolo. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 38 ______________________  
 
Considerando a Lei no 5.991/1973, que dispõe sobre o 
controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Não é permitido às farmácias homeopáticas manter 

seções de vendas de produtos correlatos a drogas, 
medicamentos e insumos farmacêuticos e de 
medicamentos não homeopáticos, mesmo quando 
apresentados em embalagens originais.  

(B) Somente será permitido o funcionamento de 
farmácia e drogaria sem a assistência do técnico 
responsável, ou do seu substituto, pelo prazo de até 
45 dias, período em que poderão ser aviadas 
fórmulas magistrais ou oficinais e vendidos 
medicamentos sujeitos a regime especial de controle. 

(C) A farmácia e a drogaria devem ter, obrigatoriamente, 
a assistência de técnico responsável, inscrito no 
conselho regional de farmácia, na forma da lei. A 
presença do técnico responsável é obrigatória 
durante todo o horário de funcionamento do 
estabelecimento. Esses estabelecimentos poderão, 
ainda, manter técnico responsável substituto, para os 
casos de impedimento ou ausência do titular. 

(D) Também dependerão de assistência técnica e 
responsabilidade profissional o posto de medicamentos, 
a unidade volante e o supermercado, o armazém e o 
empório, a loja de conveniência e a drugstore. 

(E) A responsabilidade técnica do estabelecimento 
deverá ser comprovada apenas pelo contrato de 
trabalho do profissional responsável. Cessada a 
assistência técnica pelo término ou pela rescisão do 
contrato de trabalho, o profissional responderá pelos 
atos praticados durante o período em que deu 
assistência ao estabelecimento até nova contratação 
de outro responsável técnico. 

 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a saúde 
como um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. 
A respeito de saúde e doença, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A higiene mental é imprescindível aos indivíduos 

que se encontram em recuperação de doenças. Aos 
indivíduos hígidos fisicamente, a higiene mental está 
garantida, pois as respostas psíquicas serão 
automaticamente ajustadas no que se refere à boa 
adaptação e às relações humanas satisfatórias na 
família, no trabalho e na comunidade. 

(B) A saúde social (bem-estar social) é aquela resposta 
ou ajustamento às exigências do meio e depende 
fundamentalmente das condições socioeconômicas 
do agrupamento humano em que se vive, da 
distribuição da riqueza circulante, da oportunidade 
que se oferece ao indivíduo para que ele tome parte 
do esforço organizado da comunidade.  

(C) A saúde social é menos coletiva que individual. Logo, a 
saúde física e a saúde mental não são descompensadas e 
não são afetadas com repercussões a longo prazo pela 
ausência do bem-estar social.  

(D) O modelo da determinação social da saúde/doença 
não articula as diferentes dimensões da vida. Logo, 
não são considerados os aspectos históricos, 
econômicos, sociais, culturais, biológicos, 
ambientais e psicológicos que configuram uma 
determinada realidade sanitária. 

(E) A educação para a saúde exerce papel secundário no 
que se refere à construção da consciência do direito à 
saúde. Já a instrumentalização para a intervenção 
individual e coletiva no que se refere a aspectos 
determinantes no processo de saúde/doença 
independe de educação em saúde, pois é tarefa 
exclusiva do profissional de saúde. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
A atenção básica em saúde é conhecida como a porta de 
entrada de mais de 80% dos usuários dos sistemas de saúde. 
O objetivo da atenção básica é orientar o usuário a respeito 
da prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de 
agravos e direcionar os mais graves para níveis de 
atendimento superiores em complexidade. A atenção básica 
envolve iniciativas como 
 
(A) o Programa Melhor em Casa, o Centro de Atenção 

Psicossocial e as equipes de Consultórios de Rua. 
(B) a Estratégia de Saúde da Família, o Programa Melhor 

em Casa e as equipes de Consultórios de Rua. 
(C) a Estratégia de Saúde da Família, o Centro de 

Atenção Psicossocial e o Programa Brasil Sorridente. 
(D) o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o 

Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social e o Programa Brasil Sorridente. 

(E) o Programa Melhor em Casa, o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social e as equipes de 
Consultórios de Rua. 

 

QUESTÃO 41 _______________________  
 
O Decreto no 8.077/2013 regulamenta a Lei no 6.360/1976 e 
explicita que, para o funcionamento de empresa sujeita ao 
licenciamento sanitário pelas autoridades dos estados, do 
Distrito Federal ou dos municípios, o estabelecimento 
 
(A) precisa ter autorização emitida pelo Ministério da 

Saúde. 
(B) deve apresentar comprovada capacidade técnica, 

elemento considerado suficiente para garantir a 
qualidade dos produtos e das atividades exercidas. 

(C) deve dispor de meios para garantir a qualidade de 
seus produtos e de suas atividades. Nesse caso, a 
obediência a termos da regulamentação específica é 
prescindível. 

(D) precisa manter equipe multidisciplinar de 
responsáveis técnicos. 

(E) deve dispor de recursos humanos capacitados ao 
exercício das atividades, bem como de meios 
capazes de prevenir, eliminar ou reduzir riscos 
ambientais decorrentes das atividades exercidas pelo 
estabelecimento que tenham efeitos nocivos à saúde. 
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QUESTÃO 42 ______________________  
 
Segundo a Lei no 8.080/1990, a vigilância epidemiológica é 
definida como um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
dos agravos. Nesse sentido, é correto afirmar que são 
objetivos da vigilância epidemiológica: 
 
(A) analisar apenas epidemias e endemias; processar 

dados coletados e realizar vigilância sanitária. 
(B) coletar apenas casos isolados; realizar diagnóstico e 

alimentar os sistemas de informação (Sinan, SIM, 
Sinasc, API). 

(C) analisar epidemias, endemias e surtos; processar 
dados coletados e realizar vigilância sanitária. 

(D) coletar casos isolados, surtos ou epidemias; realizar 
diagnóstico e alimentar os sistemas de informação 
(Sinan, SIM, Sinasc, API). 

(E) analisar apenas epidemias e surtos; processar dados 
coletados e realizar vigilância sanitária. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
No que se refere à saúde do trabalhador, é correto afirmar 
que cabe(m) ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
 
(A) a normatização, a fiscalização e o controle das 

condições de produção, extração, armazenamento, 
transporte, distribuição e manuseio de substâncias, 
produtos, máquinas e equipamentos que apresentam 
riscos à saúde do trabalhador. 

(B) fiscalizar as empresas no que se refere aos riscos de 
acidentes de trabalho. 

(C) participar de estudos, pesquisas, avaliação e controle 
dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no 
processo de trabalho, no âmbito de sua competência. 

(D) fiscalizar o impacto que as tecnologias provocam à 
saúde. 

(E) normatizar, fiscalizar e controlar os serviços de saúde 
do trabalhador nas instituições e nas empresas 
públicas e privadas. 

 

QUESTÃO 44 ______________________  
 
O uso de medicamentos injetáveis é muito comum e efetivo 
para diversos tipos de tratamentos, pois podem ser 
administrados pelas vias intramuscular, intravenosa, 
subcutânea, entre outras. Os testes de esterilidade são 
realizados tanto nas indústrias quanto em algumas farmácias 
magistrais especializadas em produção de injetáveis para 
garantir o controle de qualidade físico-química e 
microbiológica dos referidos testes. Considerando esse 
assunto, assinale a alternativa que apresenta o motivo correto 
pelo qual esses medicamentos devem ser avaliados para a 
segurança do usuário. 
 
(A) Garantir a existência de endotoxinas.  
(B) Garantir a preparação não estéril. 

(C) Verificar a presença de microrganismos viáveis.  
(D) Garantir dose exata e uniforme. 
(E) Impedir o efeito local. 
 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
De acordo com a Lei no 8.080/1990, compete à Direção 
Nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 
 
(A) promover, para os municípios, a descentralização dos 

serviços e das ações de saúde. 
(B) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 

serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde. 

(C) participar do planejamento, da programação e da 
organização da rede regionalizada e hierarquizada do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com 
sua direção estadual. 

(D) participar da execução, do controle e da avaliação 
das ações referentes às condições e aos ambientes de 
trabalho. 

(E) coordenar e participar da execução das ações de 
vigilância epidemiológica. 

 

QUESTÃO 46 _______________________  
 

Com base na Resolução no 585/2013 do Conselho Federal de 
Farmácia, que regula a prescrição farmacêutica, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) A prescrição farmacêutica resulta sempre de uma 
consulta farmacêutica, pois esse ato é uma atribuição 
clínica do farmacêutico, decorrência de uma 
demanda do paciente ou de encaminhamento de 
outro profissional da saúde. Na consulta 
farmacêutica, deve haver cuidadosa avaliação do 
caso, seleção da melhor conduta e documentação do 
processo. Nem toda consulta farmacêutica resulta, 
necessariamente, em uma prescrição. 

(B) A prescrição de medicamentos, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), deve estar 
necessariamente em conformidade com a 
Denominação Comum Brasileira (DCB). 

(C) A prescrição farmacêutica é um ato compulsório, 
pois corresponde a uma atribuição clínica. Constitui 
uma prerrogativa, um direito ao exercício de uma 
atividade reconhecida no âmbito das competências 
do farmacêutico, correlacionado a uma obrigação 
profissional e ao resultado da liberdade de exercício 
profissional, desde que respeitados os princípios 
legais e éticos da profissão. 

(D) O farmacêutico pode solicitar qualquer exame 
clínico-laboratorial, pois este está apto tanto para 
solicitar exames com a finalidade de monitorização 
dos resultados da farmacoterapia do paciente quanto 
para solicitar exames com finalidade diagnóstica.  

(E) O farmacêutico não poderá prescrever medicamentos 
cuja dispensação exija prescrição médica, mesmo 
que condicionados à existência de diagnóstico prévio 
ou que estejam previstos em programas, protocolos, 
diretrizes ou normas técnicas e aprovados para uso 
no âmbito de instituições de saúde. 
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QUESTÃO 47 ______________________  
 

A respeito da necessidade de farmácias hospitalares e (ou) 
dispensários de medicamentos existentes nos hospitais 
integrantes do SUS funcionarem, obrigatoriamente, sob a 
responsabilidade técnica de profissional farmacêutico 
devidamente inscrito no respectivo conselho regional de 
farmácia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Com base na legislação vigente, a farmácia hospitalar 
deve ser organizada de acordo com características 
preestabelecidas, independentemente das características 
do hospital onde se localiza, pois, atualmente, é 
indiferente manter a coerência entre a farmácia hospitalar 
e o tipo e o nível de complexidade do hospital. 

(B) A Anvisa tem o objetivo de desenvolver e traçar diretrizes 
para o fortalecimento da farmácia hospitalar no Brasil. 

(C) O ciclo da assistência farmacêutica é uma das etapas 
importantes em uma farmácia hospitalar, pois implica 
promover a articulação necessária dos vários 
componentes relacionados à oferta de medicamentos, 
tais como seleção, programação, aquisição, 
armazenamento, distribuição, prescrição e dispensação, 
além de farmácia clínica e atenção farmacêutica. 

(D) O uso racional de medicamentos no ambiente hospitalar 
tem diminuído gradativamente. Essa diminuição da 
racionalização traz diversos benefícios, como a redução 
de tempo de hospitalização e a diminuição de gastos nas 
instituições hospitalares.  

(E) A ausência dos serviços de atendimento pré-hospitalar, 
da farmácia hospitalar e de outros serviços de saúde tem 
como principal consequência a contribuição no 
processo de cuidado à saúde, visando à melhoria da 
qualidade da assistência prestada ao paciente, 
promovendo o uso seguro e racional de medicamentos e 
outros produtos para saúde. 

 

QUESTÃO 48 ______________________  
 

Conforme a Portaria no 1.565/1994, a qual define o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária e sua abrangência, esclarece a 
competência das três esferas de governo e estabelece as bases 
para a descentralização da execução de serviços e ações de 
vigilância em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, é 
correto afirmar que a organização do sistema deve garantir 
 

(A) a efetiva descentralização da execução dos serviços e das 
ações apenas da União para os estados e municípios. 

(B) o planejamento e a definição de prioridades das 
ações a serem empreendidas em cada esfera de 
governo com base nas realidades locais e regionais, 
compatibilizadas em nível estadual. 

(C) que o colegiado e as instâncias regionalizadas de 
representação técnica, administrativa e política 
estabeleçam o planejamento e o acompanhamento 
das ações de vigilância sanitária e compatibilizem os 
planos municipais, condicionando o planejamento 
em nível nacional. 

(D) a inclusão, nos quadros de pessoal, de classes de servidores 
técnicos e administrativos que devam integrar as equipes 
multidisciplinares para atender à diversidade de funções no 
campo da defesa e proteção da saúde. 

(E) a participação opcional dos profissionais de saúde 
nas ações e nos serviços de vigilância sanitária, com 
exceção de médicos e farmacêuticos. 

QUESTÃO 49 _______________________  
 

Com base na Resolução da Diretoria Colegiada no 20/2011, que 
dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias, 
isoladas ou em associação, classificadas como antimicrobianas, 
cujo uso deve ser prescrito, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A dispensação em quantidade superior nunca deve ser 
realizada, mesmo nos casos estritamente necessários, 
uma vez que esse procedimento acarreta sobra de 
medicamentos para o paciente, elevando o risco de 
automedicação, bem como gerando consequências em 
relação ao descarte de medicamentos.  

(B) É permitida a devolução, por pessoa física, de 
medicamentos antimicrobianos industrializados ou 
manipulados para drogarias e farmácias. Nesse caso, 
o farmacêutico poderá reintegrar o medicamento ao 
estoque comercializável, não havendo a necessidade 
de notificar a autoridade sanitária competente, 
informando os dados de identificação do produto. 

(C) Os estabelecimentos deverão manter à disposição das 
autoridades sanitárias, por um período de cinco anos, a 
documentação referente a compra, venda, transferência, 
perda e devolução das substâncias antimicrobianas, 
bem como dos medicamentos que as contenham. 

(D) A realização da escrituração por meio de livro de 
registro específico para antimicrobianos ou por meio 
de sistema informatizado, previamente avaliado e 
aprovado pela vigilância sanitária local, é opcional às 
farmácias públicas que disponibilizam medicamentos 
mediante ressarcimento, a exemplo das unidades do 
Programa Farmácia Popular do Brasil. Caso isso seja 
feito, deve-se obedecer ao prazo máximo 10 dias 
para a escrituração, a contar da data da dispensação.  

(E) A inclusão da idade e do sexo na receita visa a aperfeiçoar 
o monitoramento do perfil farmacoepidemiológico do uso 
desses medicamentos no País, a ser realizado por meio da 
escrituração destes dados no Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), 
conforme previsto na legislação. 

 

QUESTÃO 50 _______________________  
 

De acordo com o Decreto no 5.090/2004, que regulamenta a Lei 
no 10.858/2004 e que institui o programa Farmácia Popular do 
Brasil, e dá outras providências, a organização do sistema deve 
garantir 
 

(A) que a disponibilização de medicamentos seja 
efetivada em farmácias populares apenas por 
intermédio de convênios firmados com estados, o 
Distrito Federal e municípios. 

(B) que a disponibilização de medicamentos seja 
efetivada em farmácias populares apenas por 
intermédio de convênios firmados com estados, o 
Distrito Federal, municípios e hospitais filantrópicos. 

(C) que, apenas nas farmácias da rede própria, o preço do 
medicamento seja subsidiado. 

(D) que, nas farmácias da rede privada, o preço do 
medicamento seja subsidiado. 

(E) que o Ministério da Saúde seja o executor das ações 
inerentes à aquisição, estocagem, comercialização e 
dispensação dos medicamentos, podendo, para tanto, 
firmar convênios com a União, estados, o Distrito 
Federal e municípios. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
• A prova discursiva é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
• A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material 

transparente. 
• A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o 

apropriado, palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
• A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará anulação da 

prova do candidato. 
• A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
• O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

discursiva. 
• A resposta da questão discursiva deverá ter extensão mínima de 15 (quinze) linhas e máxima de 25 (vinte e cinco) linhas. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA  
 

Leia, com atenção, a informação a seguir. 
 
Com a homologação da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, a saúde passou a ser considerada direito de todos e 

dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei no 8.080/1990 reformou 
o sistema de saúde pública brasileiro, sob o nome de Sistema Único de Saúde (SUS), e abordou as condições para promover, proteger e 
recuperar a saúde, a organização e o funcionamento dos serviços também relacionados à saúde. Por meio dessa lei, as ações de saúde 
passaram a ser regulamentadas em todo o território nacional. Nesse contexto, a participação da iniciativa privada no SUS foi aceita em 
caráter complementar, com prioridade das entidades filantrópicas em relação às entidades privadas lucrativas. A Lei no 8.142/1990, por 
sua vez, dispôs sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da Saúde e deu outras providências. 
 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo abordando 
os seguintes tópicos: 
 
a) princípios doutrinários do SUS; e 
b) diretrizes organizativas do SUS. 
 

Área livre – Rascunho na página seguinte 
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