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ATENDENTE DE FARMÁCIA
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÃO 4

Indique a opção que preenche corretamente os
espaços da frase a seguir.

“Dê férias para seus pés!” Esse era o slogan de
um calçado fabricado no Brasil. As palavras dê,
férias e pés recebem acento gráfico porque são,
respectivamente:

_____ vida ensina _____ todos que ____ tempo para ir
____ luta e tempo para descansar.

a) oxítona tônica terminada em e; paroxítona terminada
em ditongo; e monossílaba tônica terminada em es.

a) A – a – à – há

b) monossílaba tônica terminada em e; paroxítona
terminada em as; e oxítona terminada em s.

QUESTÃO 1

b) A – a – há – à

c) monossílaba tônica terminada em e; paroxítona
terminada em ditongo; e monossílaba tônica
terminada em es.

c) À – a – há – à
d) A – a – há – a
QUESTÃO 2

Observe as frases seguintes e assinale a opção
correta quanto à concordância (nominal ou verbal).
I. Fazem três anos que me preparo para esta prova.
II. Haviam vinte candidatos para aquela vaga.
III. Os Estados Unidos negociam acordo de paz entre
Coreia do Sul e Coreia do Norte.
IV. “Proibido Entrada”.
a) Todas as frases apresentam erro quanto à
concordância.
b) I e II estão corretas quanto à concordância.

d) todas recebem acento porque são palavras
pronunciadas fortes.
QUESTÃO 5

Leia os períodos a seguir verificando que ideias
expressam as conjunções/locuções conjuntivas
sublinhadas. A seguir, assinale a opção correta.
I. À medida que o tempo passava, o candidato à vaga
se acalmava.
II. Como o programado, a prova iniciou às 8:00.
III. Estudou muito para que obtivesse boa nota nesta
prova.
IV. Hoje, quando saí de casa, pensei positivamente
sobre o concurso público.

c) I, II e III estão corretas quanto à concordância.
d) III e IV estão corretas quanto à concordância.
QUESTÃO 3

Quantas orações há no período apresentado a
seguir?
“Quando teve certeza de que ninguém os via,
enlaçou-o.”
a) Há três orações.
b) Há duas orações.
c) Trata-se de um período simples; portanto, há apenas
uma oração.
d) Como há quatro verbos no período, há quatro
orações.

a) Conformidade – proporcionalidade – temporalidade
– temporalidade.
b) Proporcionalidade – conformidade – finalidade –
temporalidade.
c) Temporalidade – conformidade – proporcionalidade
– finalidade.
d) Finalidade – conformidade – proporcionalidade –
temporalidade.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

Questão 01. Aplicado a juros simples de 2% a.m.,
quanto tempo um capital de $ 6.4000,00 leva para
produzir $ 1.152,00 de juros?
a) 10 meses.

c) 9 meses e 15 dias.

b) a segunda transportadora tem sempre um melhor
preço para o comerciante.

d) 8 meses.

c) as duas têm sempre o mesmo preço.
QUESTÃO 7

Uma fábrica produz 400 pares de meias por mês.
A partir de janeiro ela fabricará, a cada mês, 20
pares a mais que no mês anterior durante um ano.
Quantos pares serão produzidos de janeiro ao final
de dezembro?

b) 8.000.

O lucro de uma empresa é dado por

b) o lucro é máximo para x igual a 20.

d) 7.360.
QUESTÃO 8

Uma comunidade consome 30.000 litros de água por
dia. Para isso, conta com um reservatório de forma
cilíndrica cujo raio é de 20 m, e a altura, de 15 m. Por
quanto tempo, aproximadamente , o reservatório
poderá abastecer essa comunidade?

d) 428 dias.

QUESTÃO 10

a) o lucro é positivo para x maior que 20.

c) 6.360.

c) 628 dias.

d) para distâncias inferiores a 6 km, o preço da primeira,
para o comerciante, é melhor que o da segunda.

, onde x é a quantidade
vendida. Assim, podemos afirmar que:

a) 7.950.

b) 500 dias.

Para transportar uma certa mercadoria, um
comerciante consultou duas transportadoras. A
primeira cobrou R$ 15,00 por quilômetro rodado. A
segunda cobrou uma parcela fixa de R$ 30,00 mais
R$ 10,00 por quilômetro rodado. Então, podemos
afirmar corretamente que:
a) a primeira transportadora tem sempre um melhor
preço para o comerciante.

b) 9 meses.

a) 150 dias.

QUESTÃO 9

c) o lucro é positivo para x entre 5 e 20.
d) o lucro é máximo para x igual a 3.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, os cargos públicos classificam-se em:
a) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos
de provimento em comissão e contratos de emprego
público.
b) cargos de provimento em comissão, contratos
temporários e contratos de emprego público.
c) cargos de carreira de provimento efetivo, contratos
temporários e contratos de emprego público.

Unoesc | 03

QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto dizer sobre posse e exercício:
a) A nomeação e a posse ocorrerão no prazo de 30 dias
contados da publicação do ato de convocação.
b) A posse ocorrerá pela publicação da convocação em
diário oficial, no qual deverão constar as atribuições, os
deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes
ao cargo ocupado.
c) A posse não poderá ocorrer mediante procuração
específica.

d) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos
de provimento em comissão, contratos temporários e
contratos de emprego público.

d) A posse em cargo público dependerá de prévia
inspeção médica oficial, sendo que qualquer
deficiência afastará a possibilidade de exercício,
mesmo para agentes políticos.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto afirmar sobre progressão:

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante
de sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial,
com ressarcimento de todas as vantagens, trata-se
de:

a) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago
a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao
período aquisitivo.
b) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago
a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao
período aquisitivo.
c) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago
a partir do mês que completar um ano do período
aquisitivo.
d) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago
a partir do mês que completar um ano do período
aquisitivo.

a) recondução.
b) readaptação.
c) reintegração.
d) reversão.
QUESTÃO 15

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, está correto
dizer que é de competência privativa do Município:
a) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
da garantia das pessoas com deficiência e transtornos
mentais.
b) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos locais,
inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial.
c) Proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas.
d) Estabelecer e implantar política de educação para a
segurança no trânsito.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

No capítulo III dos Deveres do Farmacêutico, em
seu código de ética, publicado pela Resolução n.
596, de 2014, este possui, no parágrafo citado a
seguir, a seguinte determinação: “Guardar sigilo de
fatos e informações de que tenha conhecimento no
exercício da profissão [...]” A partir da frase destacada,
você, como membro de uma equipe supervisionada
por um farmacêutico, poderia entender que:
a) entre os valores morais em jogo está a caridade,
porém cabe somente ao farmacêutico cumprir, e não
aos membros de sua equipe.
b) entre os valores morais em jogo está a confiabilidade,
e cabe ao farmacêutico e a todos os membros de sua
equipe cumprir com esse dever ético.
c) entre os valores morais em jogo está a flexibilidade,
e cabe ao farmacêutico e a todos os membros de sua
equipe cumprir com esse dever ético.
d) entre os valores morais em jogo está o otimismo,
e cabe ao farmacêutico e a todos os membros de sua
equipe cumprir com esse dever ético.
QUESTÃO 17

Sobre a relação entre os INSTINTOS e a MORAL,
assinale a alternativa correta.
a) O homem ético é aquele que atende as suas
inclinações ou instintos, por se tratar de um fenômeno
da natureza.
b) Os instintos não possuem relação nenhuma com
nossos valores morais.
c) A moral é a possibilidade soberana que o ser humano
possui de controlar seus instintos, quando este passa a
ter consciência dos seus atos.
d) O controle pelas leis e regras, em sociedade, forma a
essência da moral.
QUESTÃO 18

A Lei Federal que regulamentou a fabricação e o
comércio de Medicamentos Genéricos no Brasil,
publicada em 1999 (Lei n. 9.787), trouxe uma nova
possibilidade de aquisição de medicamentos a
preços mais competitivos. Porém, essa realidade já
fazia parte das prescrições médicas nos EUA desde
a década de 1970. Junto com essa regulamentação,
tratou-se de um conceito bastante difundido a

partir daí, denominado Bioequivalência, pois os
medicamentos candidatos a genéricos passariam
a ter que comprovar a sua bioequivalência
com o medicamento de referência. Marque a
alternativa correta que corresponde ao conceito de
Bioequivalência:
a) Teste que compara a velocidade e a quantidade
absorvida do fármaco, entre o medicamento teste e
o de referência, na corrente circulatória de pequenos
animais de laboratório (cobaias).
b) Teste que compara a qualidade in vitro entre o
medicamento teste e o de referência.
c) Teste que compara a qualidade físico-química entre
o medicamento teste e o de referência.
d) Teste que compara a velocidade e a quantidade
absorvida do fármaco, entre o medicamento teste
e o de referência, na corrente circulatória de seres
humanos voluntários.
QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que conceitua corretamente
um medicamento genérico:
a) Medicamento que possui o mesmo princípio ativo
do medicamento referência (Inovador), na mesma
forma farmacêutica, dose, posologia e indicação,
apresentando eficácia e segurança equivalentes à do
medicamento de referência, podendo, com este, ser
intercambiável.
b) Medicamento que possui o mesmo nome de marca
do medicamento referência (Inovador), na mesma
forma farmacêutica, dose, posologia e indicação,
apresentando eficácia e segurança equivalentes à do
medicamento de referência, podendo, com este, ser
intercambiável.
c) Medicamento que possui o mesmo princípio
ativo do medicamento similar (Marca), na mesma
forma farmacêutica, dose, posologia e indicação,
apresentando eficácia e segurança equivalentes à
do medicamento similar, podendo, com este, ser
intercambiável.
d) Medicamento que possui composição completa
e idêntica do medicamento referência (Inovador),
na mesma forma farmacêutica, dose, posologia
e indicação, apresentando eficácia e segurança
equivalentes à do medicamento de referência,
podendo, com este, ser intercambiável.
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QUESTÃO 20

Analise as afirmativas a seguir, considerando V
(Verdadeiro) ou F (Falso), e assinale a alternativa que
contém a sequência correta:
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OBSERVE A PRESCRIÇÃO A SEGUIR E RESPONDA
ÀS QUESTÕES 22, 23 E 24.

( ) Os medicamentos genéricos podem ser identificados
pela tarja amarela na caixa (embalagem externa) na
qual se lê “Medicamento Genérico” acompanhado da
frase “Medicamento Genérico Lei n. 9.787/99”.
( ) O medicamento inovador (Referência) é aquele
cuja eficácia e segurança foram cientificamente
comprovadas, registrado nos órgãos sanitários
competentes, objeto de pesquisa e o primeiro a ser
lançado no mercado farmacêutico.
( ) Os medicamentos similares são aqueles cujo
princípio ativo, dose, indicação, forma farmacêutica e
posologia são iguais ao medicamento de referência
(Inovador), podendo diferir apenas quanto aos outros
aspectos relacionados a excipientes, embalagem,
formato, tamanho, cor, prazo de validade, além de
possuírem também um nome comercial (Marca).
a) F – F – F.
b) V – V – V.
c) V – F – V.
d) F – V – F.
QUESTÃO 21

Sobre os medicamentos de venda livre, também
conhecidos como isentos de prescrição (MIPs), é
correto afirmar:
a) São medicamentos tarjados que podem ser
vendidos sem retenção da receita, porém esta deve
ser apresentada.
b) São medicamentos sem tarja que somente podem
ser vendidos com a apresentação da receita, porém
sem a retenção desta.
c) São medicamentos fitoterápicos que somente
podem ser vendidos com a apresentação da receita,
porém sem a retenção desta.
d) São medicamentos sem tarja que podem ser
vendidos sem a apresentação ou a retenção de receita.

QUESTÃO 22

Considerando que o Dramim é o medicamento
de referência e que a sua substância ativa é o
dimenidrinato, um medicamento muito utilizado
para tratamento de náuseas, marque a alternativa
correta que corresponde aos medicamentos
possíveis de dispensação em uma farmácia privada,
seguindo as regulamentações da intercambialidade,
em especial a Lei dos genéricos – Lei 9.787 de 1999 –
e a RDC n. 58 de 2014:
a) Somente os medicamentos Similares Intercambiáveis
e Genéricos.
b) Somente ele mesmo (Dramim/ – Referência) e
Genéricos.
c) Somente ele mesmo (Dramim/ – Referência),
Similares Intercambiáveis e Genéricos.
d)
Somente
os
medicamentos
Similares
Intercambiáveis, Similares Não intercambiáveis e
Genéricos.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Ainda considerando o medicamento descrito na
questão anterior (Dramim), caso na prescrição não
tivesse o nome comercial, mas apenas o nome da
substância ativa (Dimenidrinato), e o atendimento
fosse em uma farmácia pública, marque a alternativa
correta que corresponde aos medicamentos possíveis
de dispensação seguindo as regulamentações da
intercambialidade, em especial a RDC n. 17 e a RDC
n. 53, ambas de 2007:

Sobre os efeitos adversos e tóxicos de um
medicamento, sabe-se que muitos são os cuidados
ao serem tomados, uma vez que um medicamento
pode se tornar um “veneno” se não utilizado de
forma correta, orientada e segura. Diante disso,
assinale a alternativa que diferencia efeitos adversos
de efeitos tóxicos:

a) Somente o Referência (Dramim), Similares
Intercambiáveis e Genéricos.
b)
Somente
os
medicamentos
Intercambiáveis e Genéricos.

Similares

c) Somente o Referência (Dramim) e Genéricos.
d) Poderia ser dispensado o Referência (Dramim),
Similares Intercambiáveis e Não intercambiáveis, além
do Genérico, ou seja, o que tiver em estoque, sendo
que se coincidir a existência de genérico e similar, a
preferência deverá ser pelo genérico.
QUESTÃO 24

Marque a alternativa que corresponde corretamente
e respectivamente à via de administração e à
posologia dos medicamentos 1 e 2 da prescrição
identificada no enunciado:
a) Via oral, 1 comprimido 4 vezes ao dia para o alívio
dos enjoos; Via oral, 35 gotas 4 vezes ao dia em caso
de dor ou febre.
b) Via oral, 1 comprimido 3 vezes ao dia para o alívio
dos enjoos; Via oral, 35 gotas 3 vezes ao dia em caso
de dor ou febre.
c) Via oral, 1 comprimido 3 vezes ao dia para o alívio
dos enjoos; Via oftálmica, 35 gotas 3 vezes ao dia em
caso de dor ou febre.
d) Via sublingual, 1 comprimido 4 vezes ao dia para o
alívio dos enjoos; Via endovenosa, 35 gotas 4 vezes ao
dia em caso de dor ou febre.

a) Os efeitos adversos são aqueles indesejados, porém
previsíveis, dentro da dose usual de todo e qualquer
medicamento; e os efeitos tóxicos se referem aos
efeitos também previsíveis, no entanto, dentro de
doses acima das usuais.
b) Os efeitos tóxicos são aqueles indesejados, porém
previsíveis, dentro da dose usual de todo e qualquer
medicamento; e os efeitos adversos se referem aos
efeitos também previsíveis, no entanto, dentro de
doses acima das usuais.
c) Os efeitos adversos são aqueles desejados e
previsíveis, dentro da dose usual de todo e qualquer
medicamento; e os efeitos tóxicos se referem aos
efeitos também previsíveis, no entanto, dentro de
doses acima das usuais.
d) Os efeitos adversos são aqueles indesejados e
imprevisíveis, dentro da dose usual de todo e qualquer
medicamento, e os efeitos tóxicos se referem aos
efeitos também previsíveis, no entanto, dentro de
doses acima das usuais.
QUESTÃO 26

Assinale a alternativa correta em relação ao
procedimento quando alguém apresenta sintomas
característicos de ameaça de desmaios:
a) Deita-se a vítima e elevam-se as pernas.
b) Senta-se a vítima e pede-se que ela coloque a
cabeça entre os joelhos, pressionando-a para cima,
porém segurando-a.
c) Segura-se a língua para que a vítima não a engula.
d) Deita-se a vítima de lado e segura-se a sua cabeça
para que esta não sofra nenhuma lesão caso a vítima
venha a se debater.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Sobre as vias de administração, assinale a alternativa
correta:

Um exemplo de medicamento Referência ou
Inovador é o Tylenol 750 mg, à base de paracetamol,
um importante analgésico e antitérmico,
podendo ser encontrado nas categorias similar
e genérico. Segundo a RDC n. 67, de 2007, que
trata dos medicamentos manipulados, como esse
medicamento poderia ser manipulado em farmácias,
caso o paciente assim o solicitasse?

a) Medicações destinadas ao uso externo são aquelas
que passam pela via oral, ou seja, ingestão do
medicamento.
b) Define-se como medicamento de efeito tópico
aquele cuja resposta terapêutica ocorre no mesmo
local onde ocorreu a sua aplicação.
c) Medicações de uso parenteral são aquelas que entram
em contato com partes do trato gastrointestinal.
d) A via sublingual permite a absorção rápida de altas
doses de fármaco em razão do suprimento sanguíneo
e da pouca espessura da mucosa absortiva sublingual.
QUESTÃO 28

Em relação aos itens de biossegurança, assinale a
alternativa que contém um item que não corresponde
a um Equipamento de Proteção Individual (EPI).
a) Luvas.
b) Botas de borracha.
c) Piso antiderrapante.
d) Jaleco.
QUESTÃO 29

Ao organizar um estoque de medicamentos, vários
são os cuidados para mantê-los em boas condições
de armazenamento, em quantidades suficientes para
as demandas da farmácia ou drogaria, além de um
bom controle de estoque. Umas das principais regras
para evitar desperdícios ou perdas por expiração do
prazo de validade está representada em uma das
alternativas a seguir. Assinale a alternativa correta:
a) O último que vence deverá ser o primeiro que sai
(LEFO: Last expire, first out).
b) O primeiro que vence deverá ser o primeiro que sai
(FEFO: First expire, first out).
c) As amostras grátis dos medicamentos devem ser
as primeiras a serem vendidas, pois o seu prazo de
validade é ultracurto.
d) Produtos após vencimento podem ser vendidos
pelo sistema de promoção ou bonificação, desde que
o cliente seja devidamente conscientizado.

a) Quando apresentada a prescrição de profissional
habilitado contendo apenas o nome genérico e a
concentração do princípio ativo, o que se configura
condição suficiente para a manipulação.
b) Quando apresentada a prescrição de profissional
habilitado contendo, além do nome genérico, a
concentração do princípio ativo e a duração do
tratamento, o que se configura condição suficiente
para a manipulação.
c) Quando apresentada a prescrição de profissional
habilitado, destinada a um paciente individualizado,
e que estabeleça em detalhes sua composição, forma
farmacêutica, posologia e modo de usar.
d) Não é possível manipular paracetamol de 750
mg legalmente, independentemente da prescrição
encaminhada, pois este ainda é protegido pela Lei de
Patentes (Lei n. 9.279/1996).
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