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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº 
006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de 
Retificação nº 006/2012. 
  

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

 Aux.de Farmácia 
 



 

PARTE I – AUXILIAR DE FARMÁCIA 
 
01 - A orientação para o uso correto de um medicamento é 
muito importante para sua utilização correta. Com base 
nessa afirmativa aponte qual dos medicamentos abaixo 
relacionados o auxiliar de farmácia pode realizar uma 
orientação farmacêutica do uso correto de um 
medicamento:   

A) Amoxicilina 
B) Anfotericina 
C) Zidovudina 
D) Isoniazida  
E) N.D.A. 

 
02 - Um medicamento sempre deve ser dispensado de 
maneira correta, então, nesse entendimento qual dos 
medicamentos listados abaixo só pode ser dispensado 
mediante apresentação de receituário, porem sem retenção. 

A) Todas as alternativas estão corretas 
B) Diclofenaco  
C) Amoxicilina 
D) Digoxina  
E) Escopolamina  

 
03 - Vários fatores devem ser observados na hora de 
receber um pedido de medicamentos de uma distribuidora 
para que o serviço da farmácia aconteça de maneira 
satisfatória. Qual dos pontos abaixo não necessita ser 
observado nesse momento de recebimento: 

A) A dose do medicamento  
B) O lote do medicamento  
C) A data de validade 
D) O lacre de inviolabilidade 
E) A dosagem do medicamento  

 
04 - Qual dos medicamentos citados tem de ser guardados 
em local separado na farmácia? 

A) Corticosteroides 
B) Coxibes 
C) Antiarrítmicos  
D) Digitálicos  
E) Diuréticos  

 
05 - A lei que regulamenta os medicamentos genéricos é? 

A) 8.797/99 
B) 9.787/89 
C) 9.787/99 
D) 9.787/77 
E) N.D.A. 

 
06 - Uma substância ou matéria-prima que tenha finalidade 
medicamentosa ou sanitária, pode ser denominada segundo 
o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial, portaria 344, de: 

A) Medicamento 
B) Precursores 
C) Psicotrópico  
D) Droga 
E) N.D.A. 

 
 

07 - Segundo o regulamento técnico sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial, portaria 344, 
podemos definir entorpecente como: 

A) Substância que pode determinar dependência 
física relacionada, como tal, nas listas aprovadas 
pela Convenção Única sobre Entorpecentes, 
reproduzidas nos anexos deste Regulamento 
Técnico. 

B) Substância que pode determinar dependência 
psíquica relacionada, como tal, nas listas 
aprovadas pela Convenção Única sobre 
Entorpecentes, reproduzidas nos anexos deste 
Regulamento Técnico. 

C) Substância que pode determinar dependência 
física e psíquica relacionada, como tal, nas listas 
aprovadas pela Convenção Única sobre 
Entorpecentes, reproduzidas nos anexos deste 
Regulamento Técnico. 

D) Substância que pode determinar dependência 
física ou psíquica relacionada, como tal, nas listas 
aprovadas pela Convenção Única sobre 
Entorpecentes, reproduzidas nos anexos deste 
Regulamento Técnico. 

E) N.D.A. 
 
08 - Em relação ao regulamento técnico sobre substâncias 
e medicamentos sujeitos a controle especial, portaria 344, 
podemos afirmar: 
I- Fica proibida a manipulação em farmácias das 

substâncias constantes da lista "C2" (retinóicas), na 
preparação de medicamentos de uso sistêmico,  

II- Medicamentos a base das substâncias constantes da 
lista "C3" (imunossupressoras) deste Regulamento 
Técnico e de suas atualizações podem ser 
manipulados em farmácias. 

III- A manipulação de substâncias retinóicas (lista "C2" 
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações), na 
preparação de medicamentos de uso tópico, somente, 
será realizada por farmácias que sejam certificadas em 
Boas Práticas de Manipulação (BPM). 
A) As afirmativas I e II estão corretas 
B) As afirmativas II e III estão corretas 
C) As afirmativas I e III estão corretas 
D) Somente a afirmativa I esta correta 
E) Todas as afirmativas estão corretas 

 
09 - O estoque de medicamentos é um ponto importante 
para um bom funcionamento de um serviço de farmácia. O 
estoque das substâncias da lista "C3" (imunossupressoras) 
e do medicamento Talidomida não poderá ser superior as 
quantidades previstas para: 

A) 2(dois) ano de consumo. 
B) 3(três) ano de consumo. 
C) 4(quatro) ano de consumo. 
D) 1(um) ano de consumo. 
E) 5(cinco) ano de consumo. 

 
 
 
 
 



 

10 - O capitulo V do regulamento técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, 
portaria 344, trata da prescrição de medicamentos. Em 
relação a este capitulo podemos falar que:  
I - A Notificação de Receita é o documento que 

acompanhado de receita autoriza a dispensação de 
medicamentos a base de substâncias constantes das 
listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" 
(psicotrópicas), "C2" (retinóicas para uso sistêmico) e 
"C3" (imunossupressoras), deste Regulamento 
Técnico e de suas atualizações. 

II - Caberá à Autoridade Sanitária, fornecer ao 
profissional ou instituição devidamente cadastrados, o 
talonário de Notificação de Receita "A", e a 
numeração para confecção dos demais talonários, bem 
como avaliar e controlar esta numeração. 

III - A Notificação de Receita será exigida para pacientes 
internados nos estabelecimentos hospitalares, médico 
ou veterinário, oficiais ou particulares. 

A) As afirmativas I e III estão corretas 
B) As afirmativas II e III estão corretas 
C) Somente a afirmativa I esta correta 
D) Todas as afirmativas estão corretas 
E) As afirmativas I e II estão corretas 

 
11 - Assinale a alternativa correta com base nas 
afirmativas. 
I- A Notificação de Receita é personalizada e 

intransferível, devendo conter somente uma substância 
das listas "A1" e "A2" (entorpecentes) e "A3" , "B1" e 
"B2" (psicotrópicas), "C2" (retinóides de uso 
sistêmico) e "C3" (imunossupressoras) deste 
Regulamento Técnico e de suas atualizações, ou um 
medicamento que as contenham. 

II- Sempre que for prescrito o medicamento Talidomida, 
lista "C3", o paciente deverá receber, juntamente com 
o medicamento, o "Termo de Esclarecimento" bem 
como deverá ser preenchido e assinado um "Termo de 
Responsabilidade" pelo médico que prescreveu a 
Talidomida. 

III-  o "Termo de Esclarecimento", em duas vias, deve 
uma via ser encaminhada à Coordenação Estadual do 
Programa, conforme legislação sanitária específica em 
vigor e a outra permanecer com o paciente. 

A) As afirmativas I e III estão corretas 
B) As afirmativas II e III estão corretas 
C) Somente a afirmativa I esta correta 
D) Todas as afirmativas estão corretas 
E) As afirmativas I e II estão corretas 

 
12 - Uma notificação de receita para medicamentos 
ansiolíticos, pode não  conter: 

A) Assinatura do medico prescritor  
B) Numero do RG 
C) Identificação da gráfica 
D) Carimbo do medico prescritor 
E) Identificação do comprador 

 
 
 
 

13 - Em caso de emergência, poderá ser aviada a receita de 
medicamentos sujeitos a Notificação de Receita a base de 
substâncias constante das listas deste Regulamento 
Técnico e de suas atualizações, em papel não oficial, 
devendo conter obrigatoriamente: o diagnóstico ou CID, a 
justificativa do caráter emergencial do atendimento, data, 
inscrição no Conselho Regional e assinatura devidamente 
identificada. O estabelecimento que aviar a referida receita 
deverá anotar a identificação do comprador e apresentá-la 
à Autoridade Sanitária local dentro de: 

A) 24 (vinte e quatro) horas, para "visto". 
B) 48 (quarenta e oito) horas, para "visto". 
C) 30 (trinta) dias, para "visto". 
D) Ao final do trimestre, para "visto". 
E) 72 (setenta e duas) horas, para "visto". 

 
14 - Ficam proibidas a prescrição e o aviamento de 
fórmulas contendo associação medicamentosa de 
substâncias ansiolíticas, constantes das listas do 
Regulamento Técnico e de suas atualizações, associadas a 
substâncias: 

A) Anti-hipertensivas 
B) Anti-inflamatórias 
C) Simpatolíticas 
D) Analgésicas 
E) Digitálicas  

 
15 - A prescrição de anti-retrovirais poderá conter em cada 
receita, no máximo: 

A) 1 (uma) substâncias constantes da lista "C4" (anti-
retrovirais) do regulamento Técnico e de suas 
atualizações, ou medicamentos que as contenham. 

B) 5 (cinco) substâncias constantes da lista "C4" 
(anti-retrovirais) do regulamento Técnico e de 
suas atualizações, ou medicamentos que as 
contenham. 

C) 2 (duas) substâncias constantes da lista "C4" (anti-
retrovirais) do regulamento Técnico e de suas 
atualizações, ou medicamentos que as contenham. 

D) 3(três) substâncias constantes da lista "C4" (anti-
retrovirais) do regulamento Técnico e de suas 
atualizações, ou medicamentos que as contenham. 

E) 4 (quatro) substâncias constantes da lista "C4" 
(anti-retrovirais) do regulamento Técnico e de 
suas atualizações, ou medicamentos que as 
contenham. 

 
16 - Uma prescrição que contenha antimicrobianos pode 
conter no Maximo: 

A) 1 (um) medicamento  
B) 2 (dois) medicamentos 
C) 3 (três) medicamentos 
D) Não há limitação do número de itens contendo 

medicamentos antimicrobianos prescritos por 
receita  

E) 4 (quatro) medicamentos 
 
 
 
 
 



 

17 - Assinale a alternativa correta com base nas 
afirmativas. 
I- A receita de antimicrobianos é válida em todo o 

território nacional 
II- A receita de antimicrobianos é válida por 30 (trinta) 

dias a contar da data de sua emissão.  
III- Em situações de tratamento prolongado a receita 

poderá ser utilizada  
para aquisições posteriores dentro de um período de 
180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua 
emissão. 
A) As afirmativas I e II estão corretas 
B) As afirmativas I e III estão corretas 
C) As afirmativas II e III estão corretas 
D) Todas as afirmativas estão corretas 
E) Somente a afirmativa I esta correta 

 
18 - Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de 
substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso 
sob prescrição, isolados ou em associação. Estamos 
falando da: 

A) RDC 20 de 05 de maio de 2011 
B) RDC 22 de 05 de maio de 2011 
C) RDC 24 de 05 de maio de 2011 
D) RDC 26 de 05 de maio de 2011 
E) RDC 28 de 05 de maio de 2011 

 
19 - Sobre a prescrição de medicamentos antimicrobianos, 
podemos falar que:  
I- A receita deve ser prescrita de forma legível, sem 

rasuras, em 3 (três) vias  
II- A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá 

ser realizada em receituário privativo do prescritor ou 
do estabelecimento de saúde, não havendo,  
portanto modelo de receita específico.  

III- O receituário para prescrição de antimicrobianos será 
padronizado pelo órgão de vigilância sanitária local, 
estadual federal 
A) Somente a afirmativa I esta correta 
B) Somente a afirmativa II esta correta 
C) Somente a afirmativa III esta correta 
D) As afirmativas I e II estão corretas 
E) As afirmativas I e III estão corretas 

 
20 - Com base nas afirmativas abaixo assinale a alternativa 
correta: 
I- Antimicrobiano - substância que previne a 

proliferação de agentes infecciosos ou 
microorganismos ou que mata agentes infecciosos 
para prevenir a disseminação da infecção. 

II- Dose - concentração é a razão entre a quantidade ou a 
massa de uma substância e o volume total do meio em 
que esse composto se encontra. 

III- Concentração - quantidade total de medicamento que 
se administra de uma única vez no paciente. 
A) Somente a afirmativa II esta correta 
B) Somente a afirmativa I esta correta 
C) Somente a afirmativa III esta correta 
D) As afirmativas I e II estão corretas 
E) As afirmativas I e III estão corretas 

 

21 - Na preparação de um álcool a 70%, é utilizado o 
álcool rotineiramente nas unidades de saúde: 

A) Etílico 
B) Isopropilico  
C) Metílico 
D) Metanol 
E) N.D.A. 

 
22 - Regulamento geral da Farmácia hospitalar, é relatado 
na: 

A) Decreto-Lei n.º 44. 204, de 2 de Fevereiro de 
1962 

B) Decreto-Lei n.º 44. 204, de 2 de Fevereiro de 
1972 

C) Decreto-Lei n.º 44. 204, de 2 de Fevereiro de 
1982 

D) Decreto-Lei n.º 44. 204, de 2 de Fevereiro de 
1992 

E) Decreto-Lei n.º 44 .204, de 2 de Fevereiro de 
2002 

 
23 - São responsabilidades dos Serviços Farmacêuticos 
Hospitalares: 

A) Todas as alternativas estão corretas 
B) Seleção do medicamento 
C) Aquisição do medicamento 
D) Armazenamento do medicamento 
E) Distribuição do medicamento  

 
24 - É permitido às farmácias ou serviços hospitalares 
vender medicamentos ao público, quando: 
I- Na localidade não exista farmácia particular 
II- Em situação de emergência individual ou colectiva 
III- Se apure não haver no mercado local os medicamentos 

necessários 
A) Somente a afirmativa II esta correta 
B) Não existe alternativa incorreta  
C) Somente a afirmativa III esta correta 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas 

 
25 - Na preparação dos medicamentos citotóxicos 
devemos ter: 
I- Antecâmara de entrada para higienização e mudança 

de roupa do preparador, comunicando: 
II- A comunicação com a antecâmara deve ser por adufa 

(porta dupla após a banqueta) com a Sala de 
Preparação e por guichet de vidro duplo com a Sala de 
Preparação, para entrada e saída de material  

III- Sala de Preparação com pressão positiva e câmara de 
fluxo laminar vertical, c/ acesso por banqueta para 
mudança dos sapatos 

A) Somente a afirmativa I esta incorreta 
B) Somente a afirmativa II esta incorreta 
C) Somente a afirmativa III esta incorreta 
D) Somente as afirmativas I e II estão incorretas 
E) Somente as afirmativas I e III estão incorretas 

 
 
 
 



 

26 - Segundo as boas praticas em farmácia hospitalar, o 
controle das existências dos medicamentos existentes nos 
serviços farmacêuticos deve ser efetuado pelo menos: 

A) Duas vezes por ano 
B) Três vezes por ano 
C) Uma vez por ano 
D) Quatro vezes por ano 
E) Cinco vezes por ano 

 
27 - Com base nas afirmativas responda a alternativa 
correta: 
I- A gestão de medicamentos é o conjunto de 

procedimentos realizados pelos Serviços 
Farmacêuticos Hospitalares, que garantem o bom uso 
e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições 
aos doentes do hospital. 

II- A gestão de stocks dos produtos farmacêuticos, 
nomeadamente dos medicamentos, deverá ser efetuada 
informatizada, com atualização automática de stocks.  

III- Na gestão de stocks dos produtos farmacêuticos, 
quando a solução informática não estiver disponível, 
ter-se-á de recorrer ao modelo manual em suporte de 
papel, com fichas do movimento dos medicamentos 
para saídas. 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
C) Somente a afirmativa I esta correta 
D) Somente a afirmativa II esta correta 
E) Somente a afirmativa III esta correta 

 
28 - Qual das funções abaixo relacionadas não pode ser 
realizada pelo auxiliar de farmácia: 

A) Armazenamento dos medicamentos  
B) Abastecimento dos setores 
C) Recebimento dos medicamentos  
D) Seleção de medicamentos 
E) Contagem do estoque de medicamentos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio 
 
As questões  29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Idade mínima de trabalho 
 
 O menor de 14 anos não pode ser empregado. É 
absolutamente incapaz para o trabalho, salvo na condição 
de aprendiz. Esta é a norma (Constituição, art. 7º, XXXIII, 
e Estatuto, art. 60). Portanto, o disposto no art. 403 da 
Constituição restou revogado. 
 A idade mínima é, por outro lado, estabelecida em 
18 anos no caso do trabalho noturno (art. 404 da 
Consolidação, e art. 7, XXXIII, da C F) e ainda: 
a) nos locais e serviços perigosos e insalubres; 
b) nos locais e serviços prejudiciais à sua moralidade, 

como em teatro de revistas, cinemas, cassinos, cabarés, 
dancings, cafés-concerto; em funções de acrobata, 
saltimbanco, ginasta; que se relacionem com escritos ou 
quaisquer objetos ofensivos à moralidade do menor; na 
venda, a varejo, de bebidas alcoólicas (art. 405 da 
Consolidação, e art. 67, III, do Estatuto); 

c) realizado em horário e locais que não permitam a 
frequência à escola (art. 67, IV, do Estatuto). Dependerá 
da autorização do juiz de menores o trabalho do menor 
de 18 anos nas ruas, praças e outros logradouros (§ 2º do 
art. 405). Poderá o juiz de menores autorizar o menor de 
18 anos o trabalho em casa de diversão ou em circos, 
desde que a representação não lhe possa ofender o pudor 
ou a moralidade, e quando a ocupação for indispensável 
à própria subsistência ou à de seus ascendentes ou 
irmãos (art. 406 da Consolidação). 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I – Entende-se por “insalubres” apenas os ambientes e 
serviços  que ofereçam risco de vida. 
II – Através do primeiro parágrafo do texto, é possível 
afirmar que o menor de 14 anos não possui inteligência 
formada para o trabalho. 
III – Os vocábulos do texto CABARÉS e É acentuam-se 
obedecendo a mesma regra de acentuação gráfica. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas o item III está correto. 
C) Apenas o item I está correto. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas os itens I e III. 

 
30 - A única alternativa correta quanto as ideias do texto é: 

A) Quando autorizado, o menor de 18 anos poderá 
trabalhar em lugares públicos. 

B) Apenas os maiores de 14 anos têm autorização 
para exercer o trabalho noturno. 

C) A autorização do juiz é imprescindível para que o 
menor de 14 anos possa ser empregado. 

D) É dada permissão para os menores de 18 anos 
trabalharem desde que seja para o sustento da 
família. 

E) Os maiores de 14 anos não estão submissos ao 
juiz de menores. 

 
 



 

31 - Em “Distinguir” há: 
A) 8 fonemas – 1 dígrafos – 10 letras 
B) 7 fonemas – 2 dígrafos – 10 letras 
C) 8 fonemas – 2 dígrafos – 1 encontro consonantal 
D) 7 fonemas – 1 dígrafos – 1 encontro consonantal 
E) 7 fonemas – 2 dígrafos 

 
32 - Em todas as alternativas encontramos todas as 
palavras paroxítonas corretamente acentuadas, exceto em: 

A) fóruns – difícil – táxi 
B) sêmen – caráter – geléia 
C) órgão – túnel – ímpar 
D) cônsul – bênção – bíceps 
E) N. D. A. 

 
33 - Na formação das palavras FABRIL e ACARICIAR 
foram utilizados, respectivamente, os seguintes processos: 

A) derivação sufixal – derivação prefixal e sufixal 
B) derivação prefixal – derivação parassintética 
C) derivação prefixal – derivação prefixal e sufixal 
D) derivação prefixal e sufixal – derivação sufixal 
E) derivação sufixal – derivação parassintética 

 
34 - Assinale a alternativa em que os verbos classificam-
se, respectivamente, como “anômalo” e “defectivo”: 

A) ventar / ir 
B) expulsar / haver 
C) amar / fazer 
D) ser / latir 
E) vender / ouvir 

 
35 - Em “Os alunos estão aptos para o exército”, o termo 
destacado exerce a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) objeto indireto 
C) complemento nominal 
D) agente da passiva 
E) objeto direto pleonástico 

 
A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 
36- Das afirmações seguintes: 
I – O humor produzido pela charge ocorre através da 
exploração do duplo sentido do verbo “PERDER”. 
II – O aluno da academia empregou o verbo “PERDER” 
no sentido de “emagrecer”. 
III – A oração “mas só porque saio daqui tão cansado” 
possui predicado verbo-nominal. 

A) Os itens I e II estão corretos. 
B) Os itens II e III estão corretos. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Todos estão corretos. 
E) Os itens I e III estão corretos. 

37 - Assinale a alternativa em que se verifica concordância 
verbal incorreta: 

A) Só um quarto dos alunos foi aprovado. 
B) Muita raiva e indignação dominava seus gestos. 
C) Ele ou tu carregarás a tocha olímpica. 
D) Mais de um político cumprimentaram-se. 
E) Tudo seria lembranças passageiras. 

 
38 - Identifique a alternativa que preenche corretamente a 
seguinte frase “Passo ___ passo, ele começou ___ 
exercitar-se e dedicou-se ___ ioga.” 

A) a – a – a 
B) à – à – à 
C) à – a – à 
D) a – a – à 
E) à – à – a 

 
A questão 39 refere-se a tira seguinte: 

 
 
39 - Podemos afirmar com relação ao último quadrinho da 
tira: 

A) Há um período composto por duas orações e a 
segunda oração é subordinada adverbial 
consecutiva. 

B) Há um período composto por duas orações e a 
segunda oração é a principal. 

C) Há um período composto por três orações e a 
última oração é subordinada adverbial 
consecutiva. 

D) Há um período composto por três orações e a 
primeira oração é a principal. 

E) N.D.A 
 
40 - A regência verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Ele aspirava uma posição de maior destaque. 
B) O avião procede de Roma. 
C) Informei o aluno da nota. 
D) Esqueci o assunto da prova. 
E) O médico assiste o doente diariamente. 

 
 
 


