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• Confira, na sua Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva, seu nome, documento e 
o número de sua inscrição, assinando-as no lugar 
indicado;

• Confira, no caderno de questões, se o cargo           
corresponde àquele para o qual você se inscreveu e 
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seu nome e número de inscrição.
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• O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo o 
preenchimento da Folha de Respostas e a transcrição 
da Versão Definitiva da Discursiva;

• A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o 
sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova, 
não podendo, no entanto, levar o caderno de questões 
e nenhum tipo de anotação de suas respostas;

• Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala 
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno das Folhas de Respostas.

                
• O NÃO cumprimento de qualquer uma das 

determinações constantes em Edital, no 
presente Caderno ou na Folha de Respostas 
incorrerá em eliminação.

IMPORTANTE

                
• De acordo com o edital, os cadernos de questões 

poderão ser levados somente pelos candidatos 
que permanecerem em sala até o final do tempo 
de aplicação da prova;

• O caderno de questões e o gabarito preliminar 
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

KLEE, KANDINSKI, MAGRITTE

Michel Foucault

Dois princípios reinaram, eu creio, sobre a 
pintura ocidental, do século quinze até o século 
vinte. O primeiro afirma a separação entre 
representação plástica (que implica a semelhança) 
e referência linguística (que a exclui). Faz-se ver 
pela semelhança, fala-se através da diferença. 
De modo que os dois sistemas não podem se 
cruzar ou fundir. É preciso que haja, de um modo 
ou de outro, subordinação: ou o texto é regrado 
pela imagem (como nesses quadros em que são 
representados um livro, uma inscrição, uma letra, o 
nome de um personagem), ou a imagem é regrada 
pelo texto (como nos livros em que o desenho 
vem completar, como se ele seguisse apenas 
um caminho mais curto, o que as palavras estão 
encarregadas de representar). É verdade, só muito 
raramente essa subordinação permanece estável: 
pois acontece ao texto de o livro ser apenas um 
comentário da imagem, e o percurso sucessivo, 
pelas palavras, de suas formas simultâneas; 
e acontece ao quadro ser dominado por um 
texto, do qual ele efetua, plasticamente, todas 
as significações. Mas pouco importa o sentido 
da subordinação ou a maneira pela qual ela se 
prolonga, multiplica e inverte: o essencial é que 
o signo verbal e a representação visual não são 
jamais dados de uma vez só. Sempre uma ordem 
os hierarquiza, indo da forma ao discurso ou do 
discurso à forma. É esse princípio cuja soberania 
foi abolida por Klee, ao colocar em destaque, num 
espaço incerto, reversível, flutuante (ao mesmo 
tempo tela e folha, toalha e volume, quadriculado 
do caderno e cadastro da terra, história e mapa), 
a justaposição das figuras e a sintaxe dos signos. 
Barcos, casas, gente, são ao mesmo tempo formas 
reconhecíveis e elementos de escrita. Estão 
postos, avançam por caminhos ou canais que 
são também linhas para serem lidas. As árvores 
das florestas desfilam sobre pautas musicais. E 
o olhar encontra, como se estivessem perdidas 
em meio às coisas, palavras que lhe indicam o 
caminho a seguir, que lhe dão nome à paisagem 

que está sendo percorrida. E no ponto de junção 
dessas figuras e desses signos, a flecha que 
retorna tão frequentemente (a flecha, signo que 
traz consigo uma semelhança de origem, como 
se fosse uma onomatopeia gráfica, e figura que 
formula uma ordem), a flecha indica em que 
direção o barco está se deslocando, mostra que 
se trata de um sol se pondo, prescreve a direção 
que o olhar deve seguir, ou antes a linha segundo 
a qual é preciso deslocar imaginariamente a 
figura aqui colocada de um modo provisório e um 
pouco arbitrário. Não se trata absolutamente aí de 
um desses caligramas que jogam com o rodízio 
da subordinação do signo à forma (nuvem das 
letras e das palavras tomando a figura daquilo de 
que falam), depois da forma ao signo (figura se 
anatomizando em elementos alfabéticos): não se 
trata também dessas colagens ou reproduções 
que captam a forma recortada das letras em 
fragmentos de objetos; mas do cruzamento num 
mesmo tecido do sistema da representação por 
semelhança e da referência pelos signos. O 
que supõe que eles se encontrem num espaço 
completamente diverso do do quadro. 

O segundo princípio que durante muito tempo 
regeu a pintura coloca a equivalência entre o 
fato da semelhança e a afirmação de um laço 
representativo. Basta que uma figura pareça com 
uma coisa (ou com qualquer outra figura), para 
que se insira no jogo da pintura um enunciado 
evidente, banal, mil vezes repetido e entretanto 
quase sempre silencioso (ele é como um murmúrio 
infinito, obsidiante, que envolve o silêncio das 
figuras, o investe, se apodera dele, obriga-o a sair 
de si próprio, e torna a despejá-lo finalmente no 
domínio das coisas que se pode nomear): “O que 
vocês estão vendo, é isto”. Pouco importa, ainda 
aqui, o sentido em que está colocada a relação de 
representação, se a pintura é remetida ao visível 
que a envolve ou se ela cria, sozinha, um invisível 
que se lhe assemelha. [...]

Adaptado de: FOUCAULT. M. Klee, Kandinski, Magritte.In: FOU-
CAULT. M. Isto não é um cachimbo. Tradução de Jorge Coli. Rio 
de Janeiro, Paz e Terra, 1988. Disponível em: https://ayrtonbe-
calle.files.wordpress.com/2015/07/foucault-m-isto-nc3a3o-c3a-
9-um-cachimbo.pdf.

Língua Portuguesa
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1. Sobre o texto, é correto afirmar que
(A) um dos princípios da pintura ocidental, entre 

os anos de 1401 e 2000, foi a cisão entre  
imagem e significado.

(B) é muito importante a direção e o modo como 
ocorre a hieraquização entre a imagem e 
o significado nas pinturas ocidentais dos 
séculos XV a XX.

(C) Klee quebrou a regra da separação entre 
forma e discurso, colocando em pé de 
igualdade a imagem e o texto.

(D) nas pinturas de Klee, a flecha é o elemento 
que une texto e imagem, criando um signo 
cujas linhas formam uma figura relacionada 
com a mensagem do quadro.

(E) o segundo princípio que esteve muito 
presente na pintura se relaciona à tentativa 
de dissimular o poder que a imagem tem de 
representar a realidade.

2. Qual  alternativa expressa            
corretamente a função do pronome                                                  
“se”, presente em “Faz-se ver pela 
semelhança, fala-se através da 
diferença.”?

(A) Símbolo de indeterminação do sujeito.
(B) Objeto direto.
(C) Parte integrante dos verbos.
(D) Pronome apassivador.
(E) Objeto indireto.
 
3. Em relação ao excerto “É preciso 

que  haja, de um modo ou de outro, 
subordinação: ou o texto é regrado 
pela imagem (como nesses quadros em 
que são representados um livro, uma 
inscrição, uma letra, o nome de um 
personagem), ou a imagem é regrada 
pelo texto [...]”, assinale a alternativa 
correta.

(A) A função dos parênteses no excerto é isolar 
uma causa.

(B) A função dos dois pontos no excerto é 
enunciar uma pausa mais forte em um 
trecho longo, em que já existem vírgulas.

(C) Os termos “pela imagem” e “pelo texto” 
possuem função sintática de complemento 
nominal.

(D) Uma vez que o substantivo “personagem” 
pertence ao gênero feminino, a concordância 
com o artigo “um” está inadequada.

(E) Em todas as suas ocorrências, o termo “ou” 
é uma conjunção alternativa.

4. Em relação ao excerto “É verdade, só 
muito raramente essa subordinação 
permanece estável: pois acontece ao 
texto de o livro ser apenas um comentário 
da imagem, e o percurso sucessivo,                                                                
pelas palavras, de suas formas 
simultâneas [...]”, assinale a alternativa 
correta.

(A) O termo “estável” recebe acento porque a 
última sílaba é a mais forte.

(B) Em “sucessivo”, o som /s/ é realizado de 
três formas diferentes: por “s”, por “c” por 
“ss”.

(C) Em “raramente”, as duas ocorrências de “r” 
representam o mesmo som.

(D) A palavra “essa” apresenta a mesma 
quantidade de letras e de sons. 

(E) A palavra “simultâneas” possui quatro 
sílabas.

5. Assinale a alternativa em que o termo 
em destaque pode ser substituído por 
aquele entre parênteses sem que isso 
resulte em mudança de significado.

(A) “[...] a flecha, signo que traz consigo uma 
semelhança de origem, como se fosse uma 
onomatopeia gráfica [...]”. (disparidade).

(B) “[...] é preciso deslocar imaginariamente a 
figura aqui colocada de um modo provisório 
e um pouco arbitrário.”. (duradouro).

(C) “[...] a flecha indica em que direção o barco 
está se deslocando, mostra que se trata de 
um sol se pondo, prescreve a direção que o 
olhar deve seguir [...]”. (escreve).

(D) “[...] ele é como um murmúrio infinito, 
obsidiante, que envolve o silêncio das 
figuras [...]” (rugido).

(E) “O que supõe que eles se encontrem num 
espaço completamente diverso do do 
quadro.” (diferente).
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6. Em relação ao excerto “[...] não se 
trata também dessas colagens ou 
reproduções que captam a forma 
recortada das letras em fragmentos de 
objetos; mas do cruzamento num mesmo 
tecido do sistema da representação por 
semelhança e da referência pelos signos. 
O que supõe que eles se encontrem num 
espaço completamente diverso do do 
quadro.”, assinale a alternativa correta.

(A) O termo “colagem” é formado a partir do 
verbo “colar”, em um processo de derivação 
sufixal.

(B) O termo “cruzamento” é formado a partir 
de um processo de composição, em que se 
unem as palavras “cruzar” e “mento”.

(C) “Semelhança” é uma palavra primitiva, isto 
é, não deriva de nenhuma outra.

(D) Em “completamente”, há um processo de 
derivação sufixal, em que um advérbio é 
formado a partir de um adjetivo na forma 
masculina.

(E) O termo “num” é resultado da junção da 
preposição “no” ao artigo “um”.

7. Em “É preciso que haja, de um modo ou 
de outro, subordinação [...]”, o termo em 
destaque pertence à classe dos(as)

(A) adjetivos.
(B) substantivos.
(C) pronomes.
(D) preposições.
(E)  conjunções. 

8. Sobre a colocação pronominal no 
excerto “Faz-se ver pela semelhança, 
fala-se através da diferença.”, assinale a 
alternativa correta.

(A) A ênclise é opcional nas duas ocorrências 
de pronome átono.

(B) A ênclise é opcional apenas na primeira 
ocorrência de pronome átono.

(C) A ênclise é opcional apenas na segunda 
ocorrência de pronome átono.

(D) A ênclise é obrigatória nas duas ocorrências 
de pronome átono.

(E)  A ênclise é proibida nas duas ocorrências 
de pronome átono. 

9. Sobre os recursos de coesão                  
empregados no texto, assinale a 
alternativa correta.

(A) Em “Dois princípios reinaram, eu creio, 
sobre a pintura ocidental, do século quinze 
até o século vinte. O primeiro afirma a 
separação entre representação plástica 

[...] e referência linguística [...]”, os termos 
em destaque retomam a expressão “século 
quinze”.

(B) Em “De modo que os dois sistemas não 
podem se cruzar ou fundir.”, os termos em 
destaque se relacionam às expressões 
“representação plástica” e “referência 
linguística” mencionadas anteriormente.

(C) Em “Barcos, casas, gente, são ao mesmo 
tempo formas reconhecíveis e elementos 
de escrita. Estão postos, avançam por 
caminhos ou canais que são também linhas 
para serem lidas.”, o sujeito do verbo em 
destaque é “elementos”, que está oculto.

(D)  Em “Pouco importa, ainda aqui, o sentido 
em que está colocada a relação de 
representação, se a pintura é remetida ao 
visível que a envolve ou se ela cria, sozinha, 
um invisível que se lhe assemelha.”, o 
termo em destaque se refere à expressão 
“representação”.

(E) Em “Pouco importa, ainda aqui, o sentido 
em que está colocada a relação de 
representação, se a pintura é remetida ao 
visível que a envolve ou se ela cria, sozinha, 
um invisível que se lhe assemelha.”, o 
termo em destaque se refere à expressão 
“representação”.

10. Sobre as relações de sentido 
estabelecidas no texto, assinale a 
alternativa correta.

(A) Em “É verdade, só muito raramente essa 
subordinação permanece estável: pois 
acontece ao texto de o livro ser apenas um 
comentário da imagem [...]”, o termo em 
destaque sinaliza uma relação de conclusão 
entre as orações.

(B) Em “É verdade, só muito raramente essa 
subordinação permanece estável: pois 
acontece ao texto de o livro ser apenas um 
comentário da imagem [...]”, o termo em 
destaque sinaliza uma relação de explicação 
entre as orações.

(C) Em “As árvores das florestas desfilam 
sobre pautas musicais. E o olhar encontra 
[...] palavras que lhe indicam o caminho a 
seguir [...]”, o termo em destaque sinaliza 
uma relação de oposição entre as porções 
de texto.

(D) Em “Mas pouco importa o sentido da 
subordinação ou a maneira pela qual ela se 
prolonga, multiplica e inverte [...]”, o termo 
em destaque poderia ser substituído por 
“portanto”, sem causar qualquer alteração 
de sentido.
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(E) Em “[...] se a pintura é remetida ao visível 
que a envolve ou se ela cria, sozinha, um 
invisível que se lhe assemelha.”, o termo 
em destaque sinaliza uma relação de adição 
entre as orações.

Atualidades

11. Mobilidade urbana é a condição que 
permite o deslocamento das pessoas em 
uma cidade. No dicionário, mobilidade 
significa “facilidade para se mover”. 
A ideia é tornar esse movimento 
fluido e prático. Ônibus, metrô, outros 
transportes coletivos e carros fazem 
parte das soluções de mobilidade e têm 
o intuito de deixar a vida das pessoas 
mais fácil. Sobre a mobilidade urbana 
do município de Belém, assinale a 
alternativa correta.

(A) Para melhorar o fluxo de veículos, a cidade 
de Belém implementou o rodízio de veículos 
através da Lei Municipal n° 12.490/2017.

(B) Com a finalidade de melhorar o trânsito no 
local, a Rua Magno de Araújo ganhou mão 
única, no sentido da avenida Senador Lemos 
para a avenida Pedro Álvares Cabral.

(C) Serviços de transporte privado urbano, 
por meio de aplicativos de transporte, são 
proibidos na cidade. 

(D) A superintendência executiva de mobilidade 
urbana de Belém, para amenizar o trânsito 
no bairro Guamá, transformou algumas 
ruas paralelas em mão única. Um exemplo 
é a mudança implementada na avenida 
Perimetral que passou a ter um único 
sentido, Curió Utinga/Guamá.

(E) O Bus Rapid Transit (BRT), modelo de 
transporte público de alta capacidade e 
veículos elétricos, precisa ser ampliado, já 
que possui apenas uma linha na cidade de 
Belém.

 
12. Em 2018, fez 200 anos de nascimento 

de Karl Marx, o mais ilustre teórico 
socialista, que influenciou vários outros 
teóricos e é atualmente uma das figuras 
centrais em debates políticos, autor de 
diversas obras como

(A) “O Capital”, na qual trata de fazer uma 
extensa análise da sociedade capitalista.

(B) “A Riqueza das Nações”, em que realiza 
análises teóricas sobre o funcionamento 
das chamadas sociedades comerciais, as 
vantagens e os problemas associados à 

divisão do trabalho, ao valor, à distribuição 
da renda e à acumulação de capital.

(C) “Princípios da Economia Política e 
Tributação”, que trata principalmente da 
distribuição do produto gerado pelo trabalho 
na sociedade.

(D) “O Indivíduo Contra o Estado”, obra que 
defende a primazia do indivíduo perante a 
sociedade e o Estado, e a natureza como 
fonte da verdade, incluindo a verdade moral.

(E) “O Caminho da Servidão”, destacando-
se como uma das obras de referência na 
defesa do liberalismo clássico ou liberalismo 
econômico.

  
13. “União Europeia fecha acordo para                

conter fluxo de imigrantes. Para 
desafogar Itália e Grécia, outros países 
abrirão centros de acolhida e trâmite 
de refúgio.” Sobre a crise migratória 
mundial, assinale a alternativa correta.

(A) “Outono Árabe” é o nome dado à onda de 
protestos, revoltas e revoluções populares 
contra governos do mundo árabe que 
eclodiu em 2001, logo após o atentado 
terrorista nos Estados Unidos.

(B) Segundo o ACNUR, o Brasil se tornou o 
principal destino de refugiados bolivianos. 
Neste ano, cerca de 52 mil bolivianos fugiram 
da situação de miséria e perseguição 
política promovida pelo seu presidente, 
Nicolás Maduro.

(C) No Sudão do Sul, conflitos recentes, 
atos horrendos de violência, seca e fome 
estão fazendo com que milhares de 
pessoas sejam forçadas a fugir do país e, 
consequentemente, tornando essa crise de 
refugiados uma das maiores do mundo.

(D) Os países desenvolvidos são os que mais 
recebem refugiados, cerca de 65% do total. 
Sendo os Estados Unidos e o Reino Unido 
os países que mais recebem refugiados no 
mundo.

(E) O termo “refugiado” tem suas raízes 
em instrumentos legais internacionais. 
Notadamente a Convenção de Refugiados 
da ONU, de 1901, definiu que se trata da 
pessoa que foi forçada a deixar seu país 
de origem e requer “proteção nacional” 
devido ao risco de desastres naturais como 
furacões, terremotos e vulcanismo e com 
risco de morte caso volte para casa. 



8FARMACÊUTICO – NS. 20

14. “A estiagem prolongada colocou 821 
municípios em situação de emergência”
“Excesso de chuva preocupa produtores 
do PR e CO”
As manchetes expostas retratam a 
diversidade climática do Brasil. Sobre os 
climas do Brasil, assinale a alternativa 
correta.

(A) A estiagem citada ocorre anualmente no 
Norte do Brasil em grandes áreas de clima 
desértico.

(B) O clima equatorial da região sul é 
responsável pelo excesso de umidade na 
região.

(C) São três as massas de ar atuantes no 
Brasil, a Massa Polar Continental, a Massa 
Equatorial Central e a Massa Tropical 
Pacífica.

(D) O Brasil, apesar de sua grande extensão 
territorial, possui a maior parte de seu 
território inserido dentro da zona térmica 
intertropical.

(E) O clima polar é restrito no Brasil, ocorrendo 
somente na Serra Gaúcha e Catarinense, 
onde verifica-se o bioma tundra.

15. “Vale anuncia acordo sobre desastre 
ambiental da barragem da Samarco”. 
A notícia, veiculada em 2018, faz 
referência ao desastre ambiental gerado 
pelo rompimento da barragem de Fundão 
em um distrito de Mariana-MG. Esse 
acidente ocorreu na bacia hidrográfica 
do rio

(A) Parnaíba.
(B) Paraná.
(C) São Francisco.
(D) Doce.
(E) Tietê.

Legislação

16. A Constituição, em sentido formal, é o 
documento escrito e solene que positiva 
as normas jurídicas superiores da 
comunidade do Estado, elaboradas por 
um processo constituinte específico. A 
Constituição da República Federativa 
do Brasil, vigente desde 1988, pode ser 
classificada como

(A) flexível e programática.
(B) rígida e programática.
(C) flexível e promulgada.
(D) rígida e não-escrita.
(E) flexível e outorgada.

17. O Prefeito de um município qualquer 
decidi editar um decreto (ato 
administrativo) cujo teor proíba que os 
munícipes andem calçados de chinelos 
pelas vias públicas. Esse decreto irá 
ferir qual princípio constitucional da 
Administração Pública?

(A) Celeridade.
(B) Irretroatividade. 
(C) Legalidade.
(D) Transparência.
(E) Contraditório.
 
18. Ato administrativo é a declaração de 

vontade do Poder Público anunciando 
a decisão adotada como requisito 
legitimador da sua futura atuação. Dentre 
os atributos dos atos administrativos, 
tem-se:

(A) presunção de voluntariedade e atipicidade.
(B) tipicidade e inafastabilidade.
(C) presunção de veracidade e celeridade.
(D) imperatividade e atipicidade.
(E) autoexecutoriedade e imperatividade.

19. Segundo o art. 37, § 6º, da Constituição 
Federal: “As pessoas jurídicas de 
direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa”. De acordo com essa 
norma, é correto afirmar que 

(A) o Estado responderá pela lesão causada 
por servidor público que agira no exercício 
de sua função oficial. 

(B) se o dano foi causado pelo agente público 
fora do exercício de sua função, o Estado 
igualmente responderá por ele.

(C) o servidor público causador do ato 
ilícito passível de reparação responde 
objetivamente por sua conduta lesiva. 

(D) o direito de regresso do Estado é assegurado 
contra o responsável pela lesão nos casos 
unicamente de ato ilícito doloso. 

(E) as pessoas de direito privado não 
respondem objetivamente por eventuais 
danos enquanto prestam serviços públicos. 
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20. Assinale a alternativa correta de acordo 
com a Lei nº 7.502/1990 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de 
Belém). 

(A) O funcionário terá direito, como prêmio de 
assiduidade e comportamento, à licença de 
oitenta dias em cada período de oito anos 
de exercício ininterrupto, em que não haja 
sofrido qualquer penalidade criminal.

(B) A critério da administração, poderá ser 
concedida ao funcionário estável licença 
para trato de assuntos particulares, pelo 
prazo de até dois anos consecutivos, com 
remuneração parcial a ser definida no 
interesse da Administração.

(C) Ao funcionário público, é permitido 
requerer ou promover a concessão de 
privilégios, garantias e juros ou outros 
favores semelhantes, federais, estaduais 
ou municipais, incluso o de intervenção 
própria.

(D) A gratificação por produtividade será 
concedida ao funcionário que, no 
desempenho de suas atribuições, contribuir 
para o aprimoramento e incremento do 
serviço público e em especial das atividades 
de arrecadação e fiscalização de tributos e 
outras rendas.

(E) A responsabilidade administrativa não 
exime o funcionário da responsabilidade 
civil que no caso couber, e o pagamento de 
qualquer indenização não o exime de pena 
disciplinar em que incorrer, embora o exima 
da responsabilidade criminal. 

Noções de Informática

21. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft Office Excel Versão 2013, 
instalação padrão em português, dada a 
tabela com os seguintes valores: 

assinale a alternativa que apresenta o 
resultado da expressão a seguir:

=MÉDIA(C1:C2)-MÉDIA(A1:A2)+MÉDIA(B1:B2)

(A) 0 
(B) 7 
(C) 6 
(D) 12
(E) 14 

22. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer Versão 6, instalação 
padrão em português, assinale a 
alternativa que apresenta a tecla de 
atalho utilizada para formatar um texto 
selecionado como Sublinhado Duplo.
(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas 
para interpretação).

(A) Ctrl + D 
(B) Ctrl + Shift + U 
(C) Ctrl + B 
(D) Ctrl + Alt + B
(E) Alt + Shift + seta para baixo
 
23. Assinale a alternativa que apresenta a 

mídia de armazenamento gravável que 
pode armazenar mais de 4Gb de dados.

(A) CD-RW 
(B) BluRay 
(C) DVD+R 
(D) HDCD
(E) Bluetooth 

24. Dado o Sistema operacional Microsoft 
Windows 7, instalação padrão em 
português, assinale a alternativa que 
descreve a função da ferramenta de 
Sistema “Limpeza de Disco”.

(A) Varre a unidade em busca de erros, defeitos 
ou arquivos corrompidos e, caso o usuário 
deseje, tenta corrigi-los automaticamente.

(B) Verifica o funcionamento da ventilação 
interna ao gabinete. 

(C) Formata (apaga) um HD inteiro ou uma 
partição específica.

(D) Permite transferir arquivos do HD para 
outras unidades de armazenamento.

(E) Permite apagar, da lixeira, arquivos e 
programas temporários, que são pouco 
usados, para liberação do espaço no HD.
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25. Considerando os malwares conhecidos 
como Cavalos de troia (Trojan), assinale 
a alternativa correta.

(A) Os Programas ou arquivos que contêm 
Cavalos de troia não precisam ser 
executados para realizar seu ataque.

(B) São programas que executam somente as 
funções para as quais foram aparentemente 
projetados.

(C) Existe apenas um tipo de Cavalo de 
troia com o objetivo de alterar/apagar 
arquivos e diretórios, formata o disco 
rígido e pode deixar o computador fora de 
operação. 

(D) Existe apenas um tipo de Cavalo de troia 
com o objetivo de instalar outros códigos 
maliciosos obtidos de sites na Internet.

(E) São exemplos de trojans programas 
que você recebe ou obtém de sites na 
Internet e que parecem ser apenas cartões 
virtuais animados, álbuns de fotos, jogos e 
protetores de tela, entre outros. 

Conhecimentos Específicos

26. Em 2014, foi publicado, no Diário Oficial 
da União, o atual Código de Ética 
Farmacêutica, o Código de Processo   
Ético e as Regras de aplicação das 
sanções disciplinares, aprovados pela 
Resolução nº 596/2014 do Conselho 
Federal de Farmácia. Nesse contexto, 
considerando o Capítulo II da referida 
resolução, qual das alternativas a 
seguir           é    um  direito do  profissional 
farmacêutico?

(A)  Interagir com o profissional prescritor, 
quando necessário, para garantir a 
segurança e a eficácia da terapêutica, 
observado o uso racional de medicamentos.

(B)  Dispor seus serviços profissionais às 
autoridades constituídas, ainda que sem 
remuneração ou qualquer outra vantagem 
pessoal, em caso de conflito social interno, 
catástrofe ou epidemia.

(C)  Comunicar ao Conselho Regional de 
Farmácia e às demais autoridades 
competentes a recusa em se submeter 
à prática de atividade contrária à lei ou 
regulamento, bem como a desvinculação 
do cargo, função ou emprego, motivadas 
pela necessidade de preservar os legítimos 
interesses da profissão e da saúde.

(D)  Selecionar e supervisionar, nos limites 
da lei, os colaboradores para atuarem no 
auxílio ao exercício das suas atividades.

(E)  Respeitar as normas éticas nacionais 
vigentes, bem como proteger a 
vulnerabilidade dos envolvidos, ao participar 
de pesquisas envolvendo seres humanos 
ou animais.

 
27. De acordo com a Resolução nº 596/2014 

do Conselho Federal de Farmácia, em 
seu Anexo III, as infrações disciplinares 
podem ser classificadas em leves, 
medianas e graves. Assinale a seguir 
uma infração que pode ser classificada 
como mediana.

(A)  Aceitar remuneração abaixo do estabelecido 
como piso salarial oriundo de acordo, 
convenção coletiva ou dissídio da categoria.

(B)  Utilizar-se, sem referência ao autor ou sem 
a sua autorização expressa, de dados ou 
informações, publicados ou não.

(C) Exercer atividade farmacêutica com 
fundamento em procedimento não 
reconhecido pelo Conselho Federal de 
Farmácia.

(D)  Receber ou receptar mercadorias ou 
produtos sem rastreabilidade de sua origem, 
sem nota fiscal ou em desacordo com a 
legislação vigente.

(E)  Afastar-se temporariamente das atividades 
profissionais por motivo de doença, férias, 
congressos, cursos de aperfeiçoamento 
ou outras atividades inerentes ao exercício 
profissional, quando não houver outro 
farmacêutico que legalmente o substitua, 
sem comunicar ao Conselho Regional de 
Farmácia.

28. A Farmacodinâmica ocupa-se do estudo 
dos efeitos bioquímicos e fisiológicos 
dos fármacos e seus mecanismos de 
ação. A respeito desse assunto, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A)  A Ranitidina é um exemplo de fármaco 
altamente específico porque interage com 
apenas um tipo de receptor expresso em 
apenas algumas células diferenciadas. 

(B)  Os fármacos que se ligam aos receptores 
fisiológicos e simulam efeitos reguladores 
dos compostos sinalizadores endógenos 
são conhecidos como antagonistas.

(C)  Os diuréticos, que atuam nas células renais 
e alteram eletrólitos séricos, são exemplos 
de fármacos que atuam localmente, mas 
produzem efeitos sistêmicos. 

(D)  Agonistas inversos são fármacos que se 
ligam ao receptor e promovem uma redução 
do nível de ativação constitutiva do receptor.
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(E)  Fármacos ligam-se aos receptores por 
meio de ligações de van der Waals, pontes 
de hidrogênio, ligações iônicas, nessa 
ordem de atração, em geral reversíveis, ou 
raramente por ligações covalentes que são 
estáveis e irreversíveis.

29. Sobre a Lei Nº 8.666/1993, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A licitação é dita inexigível quando houver 
inviabilidade de competição, aplicando-se 
apenas para contratação de profissional 
de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública.

(B)  Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de 
observar as formalidades pertinentes à 
dispensa ou à inexigibilidade, é crime sujeito 
à pena de 10 anos e multa.

(C)  A Tomada de preços é a modalidade de 
licitação entre quaisquer interessados que, 
na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto.

(D)  Leilão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a venda 
de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, ou para a 
alienação de bens imóveis, a quem oferecer 
o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação.

(E)  Concorrência é a modalidade de licitação 
entre interessados do ramo pertinente ao 
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 
e convidados em número mínimo de 3 
(três) pela unidade administrativa, a qual 
afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas.

 

30. O controle sanitário do comércio 
de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, em todo o 
território nacional, é regido pela Lei N°

(A)  9787/1999.
(B)  8080/1990.
(C)  8142/1990.
(D)  5991/1973.
(E)  13021/2014.

31. Sobre a Lei Nº 3820/1960, que dispõe 
sobre a criação do Conselho Federal 
e Conselhos Regionais de Farmácia, é 
correto afirmar que

(A)  o Conselho Federal de Farmácia será 
constituído pelo dobro de membros dos 
Conselhos Regionais.

(B)  perderá o mandato o conselheiro federal 
que, sem prévia licença do Conselho, faltar 
a duas reuniões plenárias consecutivas, 
sendo sucedido pelo suplente.

(C)  o mandato dos membros do Conselho 
Federal é privativo de farmacêuticos de 
nacionalidade brasileira, será remunerado e 
terá a duração de quatro anos. 

(D)  é atribuição do Conselho Federal de 
Farmácia fiscalizar o exercício da profissão, 
impedindo e punindo as infrações à lei, bem 
como enviando às autoridades competentes 
relatórios documentados sobre os fatos que 
apurarem e cuja solução não seja de sua 
alçada.

(E) o mandato da diretoria dos Conselhos 
Regionais terá a duração de dois anos, 
sendo seus membros eleitos através do 
voto direto e secreto, por maioria absoluta. 
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32. O Decreto Nº 74.170/1974, regulamenta 
a Lei N° 5.991/1973, que dispõe sobre o 
controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos. Sobre o disposto no referido 
decreto, assinale a alternativa correta.

(A)  O comércio dos medicamentos   
homeopáticos não está sujeito ao mesmo 
controle dos medicamentos alopatas, 
devido a suas peculiaridades, sendo 
regulamentado por decreto específico.

(B)  A fim de atender às necessidades e 
peculiaridades de regiões desprovidas de 
farmácia, drogaria e posto de medicamentos, 
o órgão sanitário competente dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios poderá 
licenciar unidade volante para a dispensação 
de medicamentos.

(C)   A farmácia ou drogaria é obrigada a manter 
serviço de atendimento ao público para 
aplicação de injeções a cargo técnico 
habilitado, observada a prescrição médica.

(D)  Não é permitido às Farmácias e drogarias 
exercerem o comércio de aparelhos e 
acessórios usados para fins terapêuticos ou 
de correção estética ou produtos utilizados 
para fins diagnósticos e analíticos.

(E)  A farmácia poderá manter laboratório de 
análises clínicas, na mesma dependência 
sob a responsabilidade técnica do mesmo 
farmacêutico.

33. Sobre a Portaria N° 344/1998, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A Cota Suplementar de Importação é a 
quantidade de substância constante na lista 
“C1”, da Portaria N° 344/1998 ou de suas 
atualizações, que a empresa é autorizada 
a importar, em caráter suplementar 
à cota anual, nos casos em que ficar 
caracterizada sua necessidade adicional 
para o atendimento da demanda interna 
dos serviços de saúde ou para fins de 
exportação.

(B)  A Notificação de Receita “B”, na cor 
amarela, poderá conter no máximo 5 
(cinco) ampolas e, para as demais formas 
farmacêuticas, a quantidade para o 
tratamento correspondente no máximo a 30 
(trinta) dias.

(C)  A Notificação de Receita “A”, na cor amarela, 
poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas 
e, para as demais formas farmacêuticas de 
apresentação, poderá conter a quantidade 
correspondente no máximo a 60 (sessenta) 
dias de tratamento.

(D)  A Notificação de Receita Especial da 
Talidomida terá validade de 10 (dez) dias, 
contados a partir de sua emissão e somente 
dentro da Unidade Federativa que concedeu 
a numeração.

(E)  É vedada a prescrição de medicamentos 
à base de substâncias constantes da lista 
“C4” (antirretrovirais) por médico veterinário 
ou cirurgiões dentistas.

34. Considerando a RDC Nº 31/2011, que 
dispõe sobre a realização dos Estudos 
de Equivalência Farmacêutica e de Perfil 
de Dissolução Comparativo, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Será aceito Estudo de Equivalência 
Farmacêutica em que se utilizem métodos e 
especificações de monografias de diversos 
compêndios oficiais para um mesmo estudo.

(B)  São considerados ensaios informativos, 
para fins de equivalência farmacêutica, 
apenas aspecto e viscosidade.

(C)  A comparação de perfis de dissolução é 
útil nos casos em que se deseja conhecer 
o comportamento de dois medicamentos 
antes de submetê-los a Estudo de 
Biodisponibilidade Relativa/Bioequivalência, 
para isenção de menores dosagens desses 
estudos e para alterações pós-registro.

(D)  Quando o método analítico for transferido 
pelo Patrocinador do Estudo, fica a critério 
do Centro de Equivalência Farmacêutica 
realizar a validação parcial desse método.

 (E)  A quantidade de amostras a ser adquirida 
pelo Centro deve possibilitar apenas 
um Estudo completo de Equivalência 
Farmacêutica e de Perfil de Dissolução 
Comparativo.

35. Sobre a absorção de fármacos, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) A penicilina procaína é um sal 
muito solúvel da penicilina, quando 
injetada em suspensão aquosa é 
rapidamente absorvida e exerce 
ação imediata.

(   ) A esterificação de hormônios 
esteroides, como o propionato 
de testosterona, aumenta a sua 
solubilidade em óleo, aumentando 
sua velocidade de absorção quando 
injetados em solução oleosa.
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(   ) A adição de epinefrina a um 
anestésico local   aumenta a 
absorção do anestésico na 
circulação geral, prolongando 
apropriadamente o efeito 
anestésico.

(A)  F – F – F. 
(B)  V – V – V.
(C)  V – F – V.
(D)  F – V – F.
(E)  F – F – V.

36. Considerando a RDC 67/2007 que dispõe 
sobre Boas Práticas de Manipulação de 
Preparações Magistrais e Oficinais para 
uso humano em farmácias, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)  A farmácia pode transformar especialidade 
farmacêutica, em caráter excepcional, 
quando da indisponibilidade da matéria 
prima no mercado e ausência da 
especialidade na dose e concentração                                                       
e/ou forma farmacêutica compatíveis com 
as condições clínicas do paciente, de forma 
a adequá-la à prescrição. 

(B) A farmácia pode manipular e manter estoque 
mínimo de preparações oficinais constantes 
do Formulário Nacional, devidamente 
identificadas e de bases galênicas, de 
acordo com as necessidades técnicas e 
gerenciais do estabelecimento, desde que 
garanta a qualidade e a estabilidade das 
preparações.

(C)  Quando se tratar de atendimento não 
individualizado no lugar do nome do 
paciente, deverá constar no rótulo o nome 
e endereço da instituição requerente.

(D)  A farmácia que pretenda manipular 
substâncias de baixo índice terapêutico, 
em qualquer uma das formas farmacêuticas 
de uso interno, deve solicitar inspeção à 
Vigilância Sanitária local e somente após a 
solicitação da inspeção a Farmácia poderá 
iniciar a manipulação.

(E)  A farmácia que pretenda manipular 
hormônios, antibióticos, citostáticos e 
substâncias sujeitas a controle especial 
deve notificar a Vigilância Sanitária local 
de que se encontra apta a realizar essa 
atividade.

37. A respeito da via de administração de 
fármacos, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma a seguir e 
assinale a alternativa com a sequência 
correta.

(   ) A via retal, muitas vezes, é útil 
quando a ingestão não é possível 
porque o paciente encontra-
se inconsciente, ou quando há 
vômitos. Outra vantagem é que o 
fármaco absorvido pelo reto não 
sofrerá efeito de primeira passagem 
pelo fígado.

(   ) Na via sublingual, a drenagem 
venosa da boca dirige-se à veia 
cava superior. Isto provoca um 
desvio de circulação porta e, 
desde modo, protege o fármaco do 
metabolismo rápido causado pela 
primeira passagem pelos intestinos 
e fígado.

(   ) Na via Intra-arterial, o fármaco é 
injetado diretamente na artéria, 
para ter um efeito localizado em 
determinado tecido ou órgão. 
Agentes diagnósticos podem ser 
administrados por essa via.

(A)  F – F – F.
(B)  V – F – F. 
(C)  V – V – V.
(D)  F – V – F.
(E)  F – V – V.
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38. Na elaboração da Relação Municipal de 
Medicamentos, a Comissão de Farmácia 
e Terapêutica terá que selecionar anti-
hipertensivos para compor tal lista.  
Considerando as classes de anti-
hipertensivos, assinale a alternativa 
que apresenta um exemplo de diurético 
tiazídico, de antagonista do receptor de 
angiotensina II, de bloqueador de canais 
de cálcio e um agonista alfa-2 de ação 
central, respectivamente.  

(A)  Indapamida, Telmisartana, felodipino e 
nebivolol.

(B)  Clortalidona, Ibersartana, nimodipino e 
Verapamil.

(C)  Hidroclorotiazida, Valsartana, diltiazem e 
Clonidina.

(D) Carvedilol, Propranolol, Clonidina e 
dapaglifozina.

(E) Anlodipino, Hidralazina, Metildopa e 
doxazosina. 

39. Um farmacêutico necessita preparar            
250 ml de solução 3 molar (3M) de NaOH. 
Considerando a massa molar do NaOH 
igual a 40, calcule quantos gramas de 
NaOH são necessários para fazer tal 
solução. 

(A)  30g.
(B)  40g.
(C)  60g.
(D)  10g.
(E)  13,3g.

40. Muitos pacientes, especialmente os 
idosos, são tratados continuamente 
com um ou mais fármacos para doenças 
crônicas. A utilização de vários fármacos 
pode desencadear interação entre eles. 
Nesse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)  O ácido acetilsalicílico aumenta a ação anti-
hipertensiva do captopril.

(B)  O ácido acetilsalicílico pode diminuir a ação 
hipoglicemiante da insulina.

(C)  Antiácidos diminuem a eficácia do 
ciprofloxacino devido à diminuição da 
absorção por quelação. 

(D)  Clopidogrel associado a anti-inflamatórios 
não esteroidais aumenta o risco de 
hemorragias.

(E)  A amoxicilina altera a microbiota instestinal, 
diminuindo a absorção dos contraceptivos 
orais.

41. As drogas recomendadas para o 
tratamento da toxoplasmose congênita 
são Sulfadiazina, Pirimetamina e Ácido 
Folínico, utilizados de forma continuada 
durante 12 meses. Considerando a 
oferta das seguintes concentrações 
dos medicamentos, Sulfadiazina 
500mg comprimido, Pirimetamina 
25mg comprimido e Ácido Folínico 
15mg comprimido, e a necessidade de 
adequação da forma farmacêutica para 
administração em crianças, indique a 
quantidade de comprimidos que será 
utilizada para manipular as seguintes 
soluções orais: Sulfadiazina 100mg/ml 
frasco com 150ml, Pirimetamina 2mg/
ml frasco com 100ml e Ácido Folínico                                                                               
5mg/ml frasco   com  30ml, 
respectivamente.

(A)  5 comprimidos, meio comprimido, meio 
comprimido.

(B)  5 comprimidos, 12 comprimidos, meio 
comprimido.

(C) 30 comprimidos, 8 comprimidos, 10 
comprimidos.

(D) 15 comprimidos, 4 comprimidos, 5 
comprimidos.

(E) 10 comprimidos, 8 comprimidos, 10 
comprimidos.

42. Quanto à correta classificação dos 
antibióticos, relacione as colunas e 
assinale a alternativa com a sequência 
correta.

1. Cefalosporina de 1ª Geração.
2. Cefalosporina de 2ª Geração.
3. Cefalosporina de 3ª Geração.
4. Fluoroquinolonas.
5. Aminoglicosídeos.

A. Ceftriaxona.
B. Cefaclor.
C. Ofloxacino.
D. Estreptomicina.
E. Cefadroxila.

(A)  1A – 2B – 3C – 4D – 5E.
(B)  1B – 2E – 3A – 4C – 5D.
(C)  1B – 2A – 3E – 4D – 5C.
(D)  1E – 2B – 3A – 4C – 5D.
(E)  1E – 2B – 3A – 4D – 5C.
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43. Os benzodiazepínicos são utilizados 
principalmente como sedativos-
hipnóticos e ansiolíticos.  Sobre o 
benzodiazepínico clonazepam, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A)  Por via oral, é bem absorvido no trato 
gastrointestinal.

(B)  Os medicamentos fenitoína, fenobarbital e 
carbamazepina podem diminuir a depuração 
de clonazepam, aumentando assim as 
concentrações plasmáticas de clonazepam 
durante o tratamento concomitante.

(C)  Mães em tratamento com clonazepam não 
devem amamentar, pois o medicamento é 
excretado em pequenas quantidades no 
leite materno.

(D)  O suco de toranja diminui a atividade 
do citocromo P-450, que está envolvido 
no metabolismo de clonazepam e pode 
contribuir para o aumento das concentrações 
plasmáticas do fármaco. 

(E) O Clonazepam é eliminado por 
biotransformação, com a eliminação 
subsequente de metabólitos na urina e bile.

44. A anestesia geral procura proporcionar 
uma anestesia equilibrada que garanta 
os requisitos de amnésia, analgesia 
e relaxamento, de acordo com o 
procedimento médico pretendido. Sobre 
esses fármacos, é correto afirmar que

(A)  os anestésicos inalatórios têm ação mais 
rápida quando comparados aos anestésicos 
intravenosos.

(B)  o anestésico propofol é metabolizado 
lentamente, fazendo com que o paciente 
tenha uma recuperação mais lenta.

(C)  o midazolam e a cetamina causam maior 
depressão cardiovascular e respiratória, 
quando comparado a outros anestésicos, 
como propofol e tiopental.

(D)  todos os anestésicos inalatórios podem 
desencadear hipertermia maligna em 
indivíduos suscetíveis.

(E)  o óxido nitroso tem bom efeito analgésico e 
alta potência, o que possibilita o uso como 
agente anestésico único. Deve ser sempre 
utilizado como 100% do gás inspirado.

45. No que se refere à farmacovigilância, 
assinale a alternativa correta.

 (A)  Além das reações adversas a 
medicamentos, são questões relevantes 
para a farmacovigilância: eventos adversos 
causados por desvios da qualidade de 
medicamentos, uso de medicamentos para 

indicações não aprovadas no registro, 
intoxicações e interações medicamentosas.

(B)  A área de farmacovigilância não se destina 
ao controle de plantas medicinais e 
medicamentos fitoterápicos.

(C)  A farmacovigilância não está relacionada ao 
uso indevido ou abuso de medicamentos, 
pois sua principal função é identificar 
os riscos que envolvem os produtos 
farmacológicos.

(D)  A farmacovigilância avalia os riscos 
associados ao uso dos medicamentos na 
fase de pré-comercialização.

(E)  O sistema de notificação espontânea é um 
método pouco difundido para a detecção 
e quantificação das reações adversas a 
medicamentos. Esse método independe da 
participação dos profissionais da saúde.

46. O efeito do anti-inflamatório é resultado 
da inibição da enzima ciclooxigenase 
(COX). Existem dois tipos principais 
de enzimas COX, a COX-1 e a COX-2. 
Assinale a alternativa que contém um 
inibidor seletivo da COX-2.

(A)   Indometacina.
(B)  Sulindaco.
(C)  Ácido acetilsalicílico.
(D)  Celecoxibe.
(E)  Naproxeno.

47. De acordo com princípios e definições 
da farmacodinâmica, a faixa de 
concentrações no estado de equilíbrio do 
fármaco, capaz de assegurar a eficácia 
sem os efeitos tóxicos inaceitáveis, pode 
ser definida como

(A)  dose efetiva.
(B)  índice terapêutico.
(C)  janela terapêutica.
(D)  dose mínima.
(E)  margem de segurança.

48. Calcule quantos gramas de ácido 
sulfúrico (H2SO4) serão necessários para 
fazer 500mL de uma solução de ácido 
sulfúrico 1 Normal (N). 
(Massa Molar H2SO4 = 98,1)

(A)  49 g de H2SO4.
(B)  12,2 g H2SO4.
(C)  32,7 g de H2SO4.
(D)  24,5 g de H2SO4.
(E)  196,2 g de H2SO4.
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49. De acordo com a Resolução Nº 492/2008, 
do Conselho Federal de Farmácia, 
assinale a alternativa correta.

(A)  A Farmácia hospitalar é uma unidade 
clínica de assistência técnica, dirigida por 
farmacêutico, podendo ser integrada ou 
não ao sistema hospitalar, contando com 
estrutura física adequada para oferta de 
serviços a que se propõe.

(B)  A Farmácia hospitalar é uma unidade 
clínica, administrativa e econômica, dirigida 
por farmacêutico, ligada hierarquicamente 
à direção do hospital ou serviço de saúde 
e integrada funcionalmente com as demais 
unidades administrativas e de assistência 
ao paciente.

(C)  Não é atribuição do farmacêutico hospitalar 
atuar junto à Central de Esterilização, na 
orientação de processos de desinfecção 
e esterilização de materiais, sendo de 
responsabilidade apenas da equipe de 
enfermagem.

(D)  É facultativo ao farmacêutico hospitalar, 
participar da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica e Comissão de Controle de 
Infecção hospitalar.

(E)  Os serviços de farmácia hospitalar têm   
como principal objetivo contribuir no 
processo de cuidado à saúde, visando 
à melhoria da qualidade da assistência 
prestada ao paciente, promovendo o uso 
seguro e racional de medicamentos, com 
exceção dos radiofármacos e os gases 
medicinais.

50. A Organização Mundial da Saúde 
– OMS – define reação adversa a 
medicamento (RAM) como “qualquer 
resposta prejudicial ou indesejável, não 
intencional, a um medicamento, a qual se 
manifesta após a administração de doses 
normalmente utilizadas no homem, na 
profilaxia, diagnóstico e tratamento de 
doença ou para modificação de função 
fisiológica”.  Assinale a alternativa que 
comtempla uma RAM tipo A (previsível).

(A)  Hipertermia maligna por anestésicos gerais.
(B)  Sonolência causada por benzodiazepínicos.
(C)  Anafilaxia em resposta à penicilina.
(D)  Anemia aplástica por cloranfenicol. 
(E)  Síndrome oculomucocutânea ocasionada 

por practolol.
ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.



Rascunho


