PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA, MS.
EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA.
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou
fotofobia, desde que informe no ato da inscrição) ou portando aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer
tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de
identificação e lanche, exceto líquido. Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá
acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade.
3. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público de Provas e Títulos o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s),
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no
local onde estará ocorrendo o Concurso Público de Provas e Títulos, o candidato deverá manter o celular
desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser
eliminado deste Concurso Público de Provas e Títulos.
4. Confira se sua prova tem 30 questões, cada qual 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está
correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e
ASSINE o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo,
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita
depois de iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A
avaliação de conhecimentos terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao
preenchimento do cartão-resposta.
10. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia o poema a seguir para responder às próximas três questões.
Traduzir-se. (Ferreira Gullar)
Uma parte de mim
é todo mundo;
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo.
Uma parte de mim
é multidão:
outra parte estranheza
e solidão.
Uma parte de mim
pesa, pondera;
outra parte
delira.
Uma parte de mim
almoça e janta;
outra parte
se espanta.
Uma parte de mim
é permanente;
outra parte
se sabe de repente.
Uma parte de mim
é só vertigem;
outra parte,
linguagem.
Traduzir-se uma parte
na outra parte
— que é uma questão
de vida ou morte —
será arte?
01. De acordo com o poema, assinale a alternativa incorreta.
a) O eu lírico fala dos sentimentos contraditórios que tem, que faz ser o que é: um ser contraditório.
b) O eu lírico diz que tem sentimentos muito diferentes, às vezes, se sente completo, outras, solitário; ora
equilibrado, ora entra em delírios.
c) O poema apresenta um esquema de rimas regular, trabalha com a linguagem figurada, predomina o uso de
paradoxos.
d) O eu lírico diz que vive constantemente alegre, que a tristeza não habita dentro dele.
02. No poema, aparecem encontros vocálicos. Marque a alternativa onde todos são ditongos.
a) Outra – linguagem.
b) Solidão – multidão.
c) Mim – questão.
d) Morte – arte.
03. A terceira estrofe do poema, “Uma parte de mim pesa, pondera; outra parte delira”, apresenta orações:
a) Subordinadas adverbiais.
b) Subordinadas substantivas.
c) Coordenadas.
d) Subordinadas adjetivas.
04. Marque a alternativa onde temos apenas palavras paroxítonas.
a) Ruim / condor / sucuri.
b) Gratuito / rubrica / juniores.
c) Nobel / caracteres / módulo.
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d) Lêvedo / beleza / vencerá.
05. Em se tratando de acentuação gráfica, assinale os itens com (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a
alternativa correta:
( ) Acentua-se o e das formas verbais têm e vêm, indicativas de plural.
( ) Nos hiatos, o i e o u são acentuados, desde que representem a 2ª vogal do hiato; apareçam sozinhos
{ou seguidos de s} na sílaba tônica, não estejam seguidos de nh.
( ) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas.
( ) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em l, i(s), n, u(s), r, x, ps, ão(s), ã(s), um/uns, ditongos orais
{+s}.
( ) Não se acentuam as palavras monossílabas tônicas terminadas em a(s), e(s), o(s).
a) V – V – V – V – V.
b) F – V – V – V – F.
c) V – F – F – V – V.
d) V – V – V – V – F.
06. Quanto à classificação, marque a alternativa onde temos um sujeito indeterminado.
a) Não havia erros no documento.
b) Já houve muitas guerras no Brasil.
c) Nesta época, faz muito frio aqui.
d) Não se é feliz sem um grande amor.
07. Em “Estudiosos britânicos já consideram o sedentarismo uma epidemia”, os termos grifados são:
a) Sujeito – objeto direto – predicativo do objeto.
b) Sujeito – objeto direto – objeto indireto.
c) Sujeito – objeto direto – predicativo do sujeito.
d) Objeto direto – sujeito – objeto indireto.
08. Quanto ao uso, ou não, do sinal de crase, assinale a alternativa incorreta.
a) O porteiro sempre chega às nove horas e vai embora à meia-noite.
b) No jogo de ontem, o jovem atacante fez um gol à Pelé.
c) Os alpinistas retornaram à base da montanha depois de dois dias de escalada.
d) Os nadadores demoram para retornar à terra.
09. Quanto à significação das palavras, marque a alternativa correta em relação aos itens:
1- Homônimos: são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da
mesma forma, como cem e sem.
2- Parônimos: grafia(escrita) parecida, fonética(som) parecido, significado diferente: comprimento e
cumprimento.
3- Ortoepia: é o emprego correto da acentuação tônica das palavras, ela está ligada à oralidade: côndor
(errado), condor (correto).
4- Prosódia: é o estudo da correta pronúncia das palavras, ocupa-se não só da correta pronúncia dos
fonemas, mas também do ritmo e entoação delas.
a) Apenas 1 e 2 estão corretos.
b) Apenas 1, 2 e 3 estão corretos.
c) Apenas 2, 3 e 4 estão corretos.
d) 1, 2, 3 e 4 estão corretos.
10. Objetivismo, impassibilidade, observação
preocupação formal, materialismo, cientificismo.
Essas são características do:
a) Romantismo.
b) Simbolismo.
c) Realismo.
d) Modernismo.

e análise, sensorialismo, temas contemporâneos,

MATEMÁTICA.
11. Uma pessoa deseja construir uma “escolinha de futebol”, para isso adquiriu um terreno quadrado de
lado x. Pretende construir uma pequena recepção, também quadrada, de lado 6m conforme indicado na
figura a seguir, e o restante serão as quadradas de futebol.
Assinale a alternativa que melhor representa a área das quadras de futebol.
2
Quadras
a) x – 6x + 36=0
2
de
b) (x – 6) =0
2
Futebol
c) x – 6=0
x
2
d) x – 36=0
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Recepção
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12. Uma fábrica de chocolates tem 8 máquinas produzindo 200 barras de chocolate a cada 2 horas. Com a
proximidade da Páscoa, o dono decide colocar mais 4 máquinas em atividade para a produção dessas
barras de chocolate. Sendo assim, as 200 barras serão produzidas em:
a) 1 hora.
b) 1 hora e 20 minutos.
c) 1 hora e 33 minutos.
d) 3 horas.
13. A alternativa em que a sequência numérica é uma Progressão Aritmética é:
a) 0,2; 0,4; 0,8; 0,16
b) 3,25; 3,5; 3,75; 4
c) 2, 4, 8, 16
d) 4,3; 4,5; 4,6; 4,7
14. Comprei uma moto e vou pagá-la em 4 prestações crescentes, de modo que a primeira é de R$ 1000,00
e cada uma das seguintes é 50% a mais que a anterior. Qual o valor total que eu pagarei pela moto?
a) R$ 7500,00.
b) R$ 7725,00.
c) R$ 8125,00.
d) R$ 8750,00.
15. Juntas, Renata, Sandra e Telma gastaram R$ 512,00. Sabendo que Sandra gastou R$ 60,00 a mais que
Renata e que Telma gastou R$65,00 a mais que Sandra, calcule quanto Telma gastou e assinale a
alternativa correta.
a) R$ 234,00.
b) R$ 174,00.
c) R$ 169,00.
d) R$ 109,00.
CONHECIMENTOS GERAIS.
16. A campanha “Agosto Lilás”, divulgada pela Prefeitura Municipal de Sonora em seu site oficial, é sobre:
a) A Campanha Contra o Câncer de Mama.
b) O Mês de Combate à Violência Contra a Mulher.
c) O Combate à Violência Infantil.
d) A Campanha Contra o Abuso Infantil.
17. A próxima eleição para o cargo de Prefeito de Sonora acontecerá em:
a) 2020.
b) 2021.
c) 2022.
d) 2023.
Leia o trecho, a seguir, da notícia publicada pelo R7 em 16/08/2019 e responda à próxima questão.
Quando a zoeira entra como ferramenta na sala de aula
Meme já faz parte da cultura jovem e é uma forma de expressão que pode ser usada pelos professores na
produção de conteúdo

Conteúdo de física trabalhado no meme. Reprodução/Física ao Extremo.
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Um sucesso nas redes sociais e muito presente nos celulares de crianças e adolescentes, os memes
também podem ser usados em sala de aula. Pode parecer estranho, mas a “zoeira” é uma expressão
cultural e, sim, pode ser um recurso para os professores.
Fotos, vídeos curtos, piadas, frases engraçadas escritas em letras garrafais são compartilhadas aos
montes na internet. Humor, crítica política ou dos costumes estão presentes nessa nova cultura digital dos
jovens. “Muitas vezes tratamos como irrelevante, mas é uma linguagem usada para comunicar uma ideia
ou posicionamento, para provocar e até namorar”, diz Douglas Calixto, jornalista, mestre e doutorando em
Ciências da Comunicação pela ECA-USP.
Ao compartilhar um meme, o estudante está expressando aquilo que pensa seja em forma de deboche ou
de piada. É uma forma de comunicação que pode ser usada em sala de aula tanto para análise crítica do
conteúdo ou mesmo incentivando os alunos na criação dos memes.
“Muitos memes carregam mensagens sexistas, racistas e de violência simbólica, que devem ser
discutidas pelos professores com os alunos na escola”, observa Calixto. É possível ensinar a rir sem
ofender um determinado grupo, por exemplo. “A capacidade de interpretar, de avaliar o que está por trás
da piada é uma habilidade importante a ser desenvolvida pelos estudantes”, completa o professor da
Escola de Comunicação e Artes da USP (Universidade de São Paulo), Claudemir Edson Viana.”
(Fonte:
https://noticias.r7.com/educacao/quando-a-zoeira-entra-como-ferramenta-na-sala-de-aula16082019. Acesso em 18 de agosto de 2019.)
18. Acerca das demais informações contidas na íntegra da notícia, julgue os itens com V (quando a
afirmação for verdadeira) ou F (quando a afirmação for falsa), em seguida, assinale a alternativa correta:
( ) Produzir memes em sala de aula é uma atividade prática que promove autonomia das crianças e
adolescentes.
( ) A utilização de memes não consegue promover discussões sociais na escola.
( ) “Dentro de um projeto pedagógico, é possível usar referências de história ou física, por exemplo, para
criar um meme”, observa Calixto.
a) V – F – F.
b) V – F – V.
c) F – V – V.
d) V – V – V.
Para responder às próximas duas questões, leia o trecho, a seguir, da notícia publicada pela BBC News
Brasil, em 15 de agosto de 2019.
What3words: como um aplicativo usa três palavras para salvar vidas
A polícia britânica pediu a todos que façam o download do aplicativo what3words para celular porque,
segundo eles, várias vidas foram salvas graças ao programa disponível também no Brasil. Mas como ele
funciona?
"Chutado. Convergido. Futebol"
Essas três palavras escolhidas aleatoriamente pelo aplicativo salvaram Jess Tinsley e seus amigos
quando eles se perderam na floresta em uma noite escura e úmida na Inglaterra.
O grupo havia planejado uma trilha circular de 8 km na Hamsterley Forest, de quase 20 km², no condado
de Durham, na noite de domingo, mas os amigos se perderam depois de três horas.
"Estávamos em um campo e não fazíamos ideia de onde era aquilo", disse a jovem de 24 anos. "Foi
horrível. Eu estava fazendo piadas sobre a situação, tentando rir para não chorar."
Às 22h30 do horário local, encontraram uma área com sinal de telefone e ligaram para o serviço de
emergência.
"Uma das primeiras coisas que o atendente nos disse para fazer foi baixar o aplicativo what3words, do
qual nunca tinha ouvido falar", disse Tinsley.
Um minuto depois do download, a polícia conseguiu descobrir onde o grupo estava. Eles foram
resgatados pouco tempo depois.
Quando o CEP ou o GPS não dão conta
O aplicativo what3words, essencialmente, aponta para um local muito específico.
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Seus desenvolvedores dividiram o mundo em 57 trilhões de quadrados, cada um medindo 3m x 3m e com
um endereço exclusivo de três palavras, atribuído aleatoriamente.
A estação de metrô Faria Lima em São Paulo, por exemplo, tem duas entradas e saídas. Uma delas pode
ser encontrada pelo trio de palavras "Gelar. Recuar. Levar" e a outra, "Falhar. Pirata. Aflita".
O aplicativo surgiu de problemas ligados a correspondências do fundador da empresa, Chris Sheldrick,
que cresceu na zona rural de Hertfordshire.
"Nosso CEP não apontava direito para a nossa casa", disse ele.
"Nós nos acostumamos a receber cartas que eram para outras pessoas, ou ter que ficar na estrada
acenando para motoristas de entrega."
Dez anos trabalhando na indústria da música, que envolviam também a tentativa de fazer com que as
bandas se encontrassem em entradas específicas dos locais de apresentação, também alimentaram sua
frustração.
"Eu tentei orientar as pessoas a usarem longitude e latitude, mas isso nunca pegou de fato", disse
Sheldrick.
"Então, pensei: como comprimir 16 dígitos em algo muito mais amigável? Eu estava falando com um
matemático e descobrimos que havia combinações suficientes de três palavras para cada local do
mundo."
[...]

Chris Sheldrick fundou what3words em 2013 após enfrentar problemas pessoais com entregas de
correspondências e pontos de encontro de bandas nos locais dos shows
(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-49353306. Acesso em 18 de agosto de 2019.)
19. Na íntegra da notícia, são citados nomes de empresas/marcas que já estão usando o what3words. São
elas:
a) Motorola e Jaguar.
b) Mercedes-Benz e Airbnb.
c) Apple e Nike.
d) Fiat e Walmart.
20. Assinale a alternativa correta.
a) O what3words não precisa de conexão de dados (sinal de celular) para determinar a localização de três
palavras.
b) O objetivo futuro de Chris Sheldrick é que seja abolido o modelo de endereçamento com CEP, como
conhecemos.
c) O aplicativo conseguiu mapear o mundo todo, porém não há registros de que seja funcional em países como a
Mongólia e Senegal.
d) A polícia de alguns condados ingleses repudiou a nova forma de tratar as emergências, já que consideram
ineficaz a inovação trazida pelo what3words para socorro de vítimas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
21. Leia o exposto a seguir, analise, correlacione as duas colunas e responda ao que se pede.
COLUNA I:
(A) Biodisponibilidade.
(B) Bioequivalência.
(C) Denominação Comum Internacional (DCI).
(D) Medicamento fitoterápico.
(E) Medicamento genérico.
(F) Medicamento de referência.
(G) Medicamento similar.
(H) Vacinas.
COLUNA II:
( ) É aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta mesma concentração, forma
farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao
medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente
em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem,
excipientes e veículo, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca.
( ) São aqueles obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais. Não se considera
aquele que inclui na sua composição substâncias ativas isoladas, sintéticas ou naturais, nem as
associações dessas com extratos vegetais. Esses medicamentos assim como todos os outros, são
caracterizados pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade
e constância de sua qualidade.
( ) Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir
de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina.
( ) É aquele que contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado
pela mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência,
apresentando eficácia e segurança equivalentes à do medicamento de referência podendo, com este, ser
intercambiável. Estes medicamentos podem ser identificados pela tarja amarela. Além disso, deve constar
na embalagem a menção da Lei nº 9.787/99. São identificados pelo princípio ativo do medicamento.
( ) Denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo recomendada pela Organização
Mundial de Saúde.
( ) Produtos biológicos que contêm uma ou mais substâncias antigênicas que, quando inoculados, são
capazes de induzir imunidade específica ativa e proteger contra a doença causada pelo agente infeccioso
que originou o antígeno.
( ) Consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma
forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio(s) ativo(s), e que
tenham comparável biodisponibilidade, quando estudados sob um mesmo desenho experimental.
( ) É um produto inovador, registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e
comercializado no País cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao
órgão federal competente por ocasião do registro, conforme a definição do inciso XXII, art. 3º, da Lei nº
6.360, de 1976 (com redação dada pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999).
Assinale a alternativa que contém a ordem correta da correlação das duas colunas.
a) G – A – E – B – H – C – D – F.
b) G – E – B – A – H – C – F – D.
c) G – D – A – E – C – H – B – F.
d) G – B – D – F – A – E – C – H.
22. Os medicamentos podem se apresentar nas formas sólida, líquida, pastosa ou gasosa, ainda na forma
de adesivos, chicletes etc. São feitas com a finalidade de facilitar sua administração, obter o maior efeito
possível, favorecer a estabilidade do princípio ativo, além de mascarar as características organolépticas
(odor e sabor).
Acerca das formas farmacêuticas, leia o exposto a seguir, correlacione as colunas e responda ao que se
pede.
COLUNA I:
X. Formas Sólidas.
Y. Formas Líquidas.
Z. Formas Pastosas.
W. Formas Gasosas.
COLUNA II:
( ) Comprimido.
( ) Solução.
( ) Pó.
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( ) Suspensão.
( ) Creme.
( ) Aerossol.
( ) Gel.
( ) Xarope.
( ) Pomada.
( ) Cápsula.
Assinale a alternativa que contém a ordem correta dos itens da Coluna II em relação à Coluna I.
a) X – Y – X – Y – Z – W – Z – Y – Z – X.
b) X – Z – X – Z – Y – Z – Y – Z – Y – W.
c) W – X – Z – Y – Z – Y – X – X – Y – Z.
d) Z – Y – W – X – W – Z – Y – Z – W – X.
23. “No momento em que um produto é retirado do estoque, prioriza-se o produto mais antigo. Isso
significa que os primeiros itens comprados pela sua empresa são os primeiros itens a serem
vendidos/dispensados para os clientes/pacientes.”
Em se tratando do sistema de controle de estoque citado, assinale a alternativa que o representa.
a) Método UEFA.
b) Método AGIM.
c) Método PEPS.
d) Método UEPS.
24. À luz do art. 7º da Lei nº 12.305/2010, são objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
i. redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
ii. gestão integrada de resíduos sólidos;
iii. proteção da saúde privada individual e da qualidade socioambiental;
iv. não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
v. capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos.
Assinale a alternativa que contém apenas o(s) item(ns) incorreto(s).
a) i.
b) v e iii.
c) iv e ii.
d) iii.
25. Leia as assertivas e julgue como verdadeiro (V) ou falso (F), levando em consideração a classe
medicamentosa e seus respectivos representantes:
( ) Anti-hipertensivos – Omeprazol e Losartana.
( ) Hipoglicemiantes – Metformina e Glibenclamida.
( ) Pílulas Anticoncepcionais – Levonorgestrel e Ciproterona.
( ) Fármacos usados em Disfunção Erétil – Sildenafila e Vardenafila.
( ) Antibióticos – Metoclopromida e Metronidazol.
( ) Broncodiladores – Salbutamol e Fenoterol.
( ) Antieméticos – Ondansetrona e Ceftriaxona.
( ) Anticonvulsivantes – Carbamazepina e Fenobarbital.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta.
a) V – V – V – V – V – V – V – V.
b) F – V – V – V – F – V – F – V.
c) V – F – F – F – V – V – F – F.
d) F – F – V – F – V – F – V – F.
26. “Medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. É caracterizado
pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de
sua qualidade. Não se considera aquele que, na sua composição, inclua substâncias ativas isoladas, de
qualquer origem, nem as associações destas com extratos vegetais.”
Estamos falando de medicamentos:
a) Alopáticos.
b) Homeopáticos.
c) Fitoterápicos.
d) Fitoprivos.
27. A Portaria nº 344/98 MS, em seu art. 52, § 1º, estabelece: “A Receita de Controle Especial deverá estar
escrita de forma legível, a quantidade em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura e terá
validade de 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua emissão para medicamentos a base de
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substâncias constantes das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) e "C5"
(anabolizantes) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações.”
São medicamentos constantes da lista C1, exceto:
a) Amitriptilina.
b) Nortriptilina.
c) Ácido Valproico.
d) Clonazepam.
28. Quanto a características que um Medicamento Isento de Prescrição deve ter, avalie os seguintes itens:
i. deve ser indicado para o tratamento de doenças não graves e com evolução lenta ou inexistente;
ii. deve possuir reações adversas com casualidades desconhecidas, baixo potencial de toxicidade e de
interações medicamentosas;
iii. deve ser de fácil manejo pelo paciente e pelo cuidador ou ser aquele mediante orientação pelo
farmacêutico;
iv. deve apresentar baixo potencial de risco ao paciente;
v. deve possuir potencial de gerar dependência química ou psíquica.
Diante do exposto, está incorreto o que se afirma somente em:
a) ii e v.
b) i e iv.
c) iii.
d) iv.
29. Analise os itens seguintes:
i. Metoclopramida;
ii. Pantoprazol;
iii. Omeprazol;
iv. Bromoprida;
v. Ranitidina;
vi. Hidróxido de magnésio.
São medicamentos utilizados para diminuir o excesso de acidez, tratar úlceras gástricas e duodenais,
exceto o que é apontado no(s) item(ns):
a) ii.
b) i e iv.
c) vi e i.
d) v.
30. “Similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável,
geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de
exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua
ausência, pela DCI.”
O trecho remete ao(s):
a) Medicamento Genérico.
b) Medicamento Similar.
c) Medicamento de Referência.
d) Insumos Farmacêuticos.
RASCUNHO.
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