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INSTRUÇÕES 

 
 
1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
2.  O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
3. A duração da prova com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas,  incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
5. A prova é INDIVIDUAL , sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
7.  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8. Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
9. O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-

Resposta. 
10. Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

a. Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b. Assine no local indicado; 
c. Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta 

azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada 
questão; 

d. Não o amasse, nem dobre. 
 
 
 
 
 
 



                                                          

 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA  

FARMÁCIA 
 
 

 
  

QUESTÕES GERAIS 
  

 
1. Sobre a temática Gestão e Planejamento de Serviços de Saúde, assinale a alternativa 
FALSA:  
 
a) O planejamento no SUS é de responsabilidade de apenas uma das três esferas da 

federação, sendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem 

desenvolver suas respectivas atividades de maneira individualizada, sem necessidade de 

integração de informações dos municípios, estados e federação. Assim, as atividades de 

planejamento são desenvolvidas de forma individual, em cada uma das esferas, em seus 

respectivos territórios, e não precisam levar em conta as atividades das demais esferas. 

b) O planejamento no SUS deve ter como base territorial as regiões de saúde, uma vez que 

essas são os espaços geográficos fundamentais de garantia da integralidade das ações e 

serviços de saúde para a população no SUS. A Região de Saúde representa a unidade de 

referência para a análise da dinâmica socioeconômica e da situação de saúde da população, o 

dimensionamento da capacidade instalada de produção de serviços, o levantamento dos 

recursos fiscais, dos profissionais e equipamentos disponíveis e para a projeção de uma 

imagem-objetivo da rede de atenção à saúde. 

c) O planejamento consiste em uma ação estratégica da gestão pública, pois reorienta os 

programas e os projetos governamentais e impacta na eficiência, eficácia e efetividade da ação 

das políticas de saúde. 

d) Planejar significa definir prioridades, mobilizar recursos e esforços em prol de objetivos 

conjuntamente estabelecidos, dentro de uma lógica transparente e dinâmica com o objetivo de 

orientar os processos do Sistema de Saúde em seus vários espaços. 

 
2. Para garantir a segurança do paciente nos serviços de saúde, o Ministério da Saúde instituiu 

a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 36, de 25 de julho de 2013. Assinale a afirmativa 

INCORRETA sobre esta Resolução: 

 

a) Esta Resolução tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e 

a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 



b) Esta Resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, 

civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. 

c) Cultura da segurança compreende um conjunto de valores, atitudes, competências e 

comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, 

substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a 

atenção à saúde. 

d) Um evento adverso caracteriza-se por um incidente que não resulta dano à saúde, porém 

deve ser monitorado e acompanhado por ser um near miss. 

 

3. Segundo a Portaria n.1600, de 7 de julho de 2011, NÃO são diretrizes da Rede de Atenção 

às Urgências: 

 

a) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde 

em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada 

e necessária aos diferentes agravos. 

b) Humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e 

baseado nas suas necessidades de saúde. 

c) Articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes 

de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção. 

d) Regionalização e Hierarquização dos pontos de atenção da rede de atenção à saúde, tendo 

a Atenção Básica como ponto de comunicação.  

 

4. Sobre os Sistemas de Informação em Saúde é CORRETO afirmar: 

 

a) O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC); o Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) são exemplos 

de sistemas de informação de abrangência nacional do Sistema Único de Saúde. 

b) Sistema de informação é o conjunto de equipamentos que apenas coleta dados em uma 

organização. Os dados coletados não podem subsidiar a tomada de decisão nos níveis 

municipal, estadual e federal. 

c) O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) tem como objetivo o registro de 

Procedimentos de alta complexidade ou alto custo. 

d) As ações do Programa de pré-natal são registradas no Sistema de Informações do 

Programa Nacional de Imunizações. 

 

5. De acordo com a Política Nacional de Humanização, são objetivos do acolhimento: 

 

a)  Acolher e escutar a queixa, os medos e as expectativas do usuário. 



b) Encaminhar exclusivamente ao serviço de psicologia para identificação de riscos e 

vulnerabilidades do indivíduo. 

c) Prestar atendimento pontual, ainda que não seja resolutivo. 

d) O acolhimento deve ser resolutivo, ou seja, não deve resultar em encaminhamento a outros 

serviços. 

 

6. Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das 

equipes que atuam na Atenção Básica, a Política Nacional de Atenção Básica (2017) 

recomenda a seguinte quantidade de população adscrita:  

 

a) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

5.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

b) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

1.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

c) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes 

da Atenção Básica. 

d) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

10.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

 

7. Considerando a Resolução nº 588, de 12 de julho de 2018, que institui a Política Nacional de 

Vigilância em Saúde (PNVS), associe o conceito com sua respectiva definição: 

 

I - Vigilância em saúde ambiental 

II - Vigilância em saúde do trabalhador 

III - Vigilância epidemiológica 

IV - Vigilância sanitária 

 

(  ) conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos 

fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, transmissíveis e não-

transmissíveis, e agravos à saúde. 

(   ) conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças 

nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 

humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e 

monitoramento dos fatores de riscos relacionados às doenças ou agravos à saúde. 



(   ) conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços do interesse da saúde. Abrange a prestação de serviços e o controle de 

bens de consumo que, direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos, da produção ao consumo e descarte. 

(  ) conjunto de ações que visam promoção da saúde, prevenção da morbimortalidade e 

redução de riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora, por meio da integração de 

ações que intervenham nas doenças e agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos 

de desenvolvimento, de processos produtivos e de trabalho. 

 

A sequência CORRETA das respostas é a seguinte: 

 

a) I,II,III,IV 

b) IV.III.II.I 

c) I,IV,III,II 

d) III, I, IV,II 

 

8. Considerando a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), é INCORRETO afirmar 

que:  

a) A PNVS é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter 

universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de 

responsabilidade exclusiva do poder público. 

b) Vigilância em saúde define-se como um o processo contínuo e sistemático de coleta, 

consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à 

saúde.  

c) A PNVS pressupõe o planejamento entre as vigilâncias, com identificação de prioridades 

para atuação integrada com base na análise da situação de saúde e no mapeamento das 

atividades de produção, consumo e infraestrutura e com potencial impacto no território. 

d) A vigilância sanitária refere-se à situação que demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

 

9. Para a efetivação das diferentes Políticas Públicas é de suma importância que os serviços 

tenham como base os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) que de acordo 

com o Ministério da Saúde:   

 

 I – São documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 

saúde. 

II – Devem ser baseados em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, 

efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. 



III – Estabelecem o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos 

apropriados, quando couber; as posologias recomendadas e os mecanismos de controle 

clínico. 

 

Considerando as afirmações acima:  

a) Somente a I e II estão corretas. 

b) Somente a I está correta. 

c) Somente a III está correta.  

d) Todas estão corretas. 

 

10. Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde assinale a alternativa 

CORRETA:  

a) Entende-se como integralidade da assistência como um conjunto articulado e contínuo de 

ações e serviços preventivos e curativos, somente no âmbito coletivo e direcionado a alta 

complexidade.  

b) Deve-se buscar centralização político-administrativa com direção única para facilitar a 

organização dos serviços e garantir a igualdade da assistência com vistas à regionalização e 

hierarquização da rede de serviços.  

c) O princípio da Integralidade é compreendido como conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema.  

d) O princípio da preservação da autonomia refere-se a não divulgação de informações quanto 

ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 
 
 
 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA  

FARMÁCIA 

 

 

 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

  
 
11. A levotiroxina sódica é usada no tratamento do hipotiroidismo,diagnosticado por dosagens 

clínicas laboratoriais. Comercialmente, com formas de apresentação em várias doses (entre 25 

e 200). Assinale a alternativa que contém a CORRETA unidade de medida dessas doses:  

 

a) g (grama).  

b) mg (miligrama). 

c) mcg (micrograma).  

d) ng (nanograma). 

 

12. Se uma solução contém 1 mg/ml de uma substância dissolvida, quanto da substância 

existe em um litro da solução? 

 

a) 100 mg. 

b) 1 g. 

c) 10 g. 

d) 1 kg.  

 

13. A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam 

administrados, diariamente, no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de 

massa do paciente, uma vez ao dia. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse 

antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 (cinco) 

dias.  

 



Esse medicamento pode ser comprado na concentração de 50 mg/mL. Com base nos dados 

apresentados, qual a posologia da medicação a ser administrada? 

 

a) 10 mL. 

b) 50 mL. 

c) 100 mL. 

d) 200 mL. 

 

14. Está prescrito, para um paciente, 1500 mg do antibiótico Amicacina. A farmácia dispensa 

ao paciente dois frascos de 1 g de Amicacina. O membro da equipe de enfermagem 

responsável por administrar a medicação no paciente dilui os dois frascos de Amicacina em 10 

mL. Quantos mL serão administrados no paciente? 

 

a) 2,5 mL. 

b) 7,5 mL. 

c) 10 mL. 

d) 3 mL. 

 

15. O antimicrobiano Azitromicina suspensão se apresenta na concentração de 900 

mg/22,5mL. Assinale a alternativa com apresentação equivalente: 

 

a) 100 mg/mL. 

b) 200 mg/5mL. 

c) 300 mg/5mL. 

d) 50 mg/mL. 

 

16. Sobre conceitos básicos de farmacologia, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Agonistas são moléculas que se ligam ao receptor e o estabilizam em determinada 

conformação ativa. 

b) Especificidade é a capacidade de um fármaco em reconhecer mais de um alvo. 

c) Afinidade é a tendência de um fármaco se ligar ao seu alvo. 

d) Eficácia é a capacidade de um fármaco, uma vez ligado, gerar uma ação biológica.  

 

17. Assinale a alternativa que corresponde a uma interação farmacológica do tipo sinergismo.  

 

a) Amoxicilina + Ácido Clavulânico.  

b) Álcool + Codeína.  

c) Sibutramina + Cafeína.  



d) Loratadina + Paracetamol.  

 

18. A via de administração é a forma pela qual o medicamento é colocado em contato com o 

organismo. Cada forma farmacêutica tem a sua respectiva via de administração, podendo ser:  

 

I. Oral.  

II. Retal.  

III. Vaginal.  

IV. Cutânea.  

 

Está CORRETO o que se afirmar somente em:  

 

a) Itens I e II.  

b) Itens II e III. 

c) Itens III e IV.  

d) Itens I, II, III e IV 

 

19. Dentre as vias de administração de medicamentos abaixo, qual via tem maior probabilidade 

de submeter uma droga a um efeito de primeira passagem?  

 

a) Oral.  

b) Endovenosa.  

c) Cutânea.  

d) Intramuscular. 

 

20. Qual é a principal via de eliminação de medicamentos?  

 

a) Respiração. 

b) Fecal.  

c) Via urinária.  

d) Transpiração. 

 

21) Dentre as alternativas abaixo, qual medicamento que cujo mecanismo de ação é conhecido 

por inibir a enzima conversora de angiotensina?  

 

a) Manitol.  

b) Ácido ascórbico.  

c) Sevoflurano. 



d) Captopril. 

 

22. Os fármacos Cimetidina, Ranitidina, Omeprazol e Pantoprazol são todos: 

 

a)  Pertencentes ao grupo dos antagonistas dos receptores H2 do estômago. 

b) Diminuem a secreção do ácido estomacal, alguns deles atuando como antagonistas dos 

receptores histamínicos H2, e outros, inibindo a bomba de prótons. 

c) São individualmente suficientes para o tratamento de gastrites associadas à infecção por 

Helicobacter pylori.  

d) Pertencem, todos ao grupo de fármacos antissecretórias do ácido estomacal, cujo 

mecanismo de ação é inibir a bomba de prótons. 

 

23. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que contenha um anestésico intravenoso que seja 

um barbitúrico com alta lipossolubilidade:  

 

a) Tiopental.  

b) Codeína. 

c) Cetamina.  

d) Paracetamol. 

 

24. Além da ação farmacológica de uma substância em um tecido específico e em determinado 

receptor, outros fatores contribuem para o resultado farmacológico, como a farmacocinética e 

farmacodinâmica. Avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA com relação 

a esses conceitos: 

 

I. É conhecido como farmacocinética, os processos de absorção, distribuição, metabolismo e 

eliminação.  

II. Os mecanismos de ação dos fármacos nos organismos, envolvem uma interação no qual o 

conceito com o receptor é responsável pela ação farmacológica, e pela reação quantitativa 

entre o fármaco e seu efeito, são os processos conhecidos como farmacodinâmica.  

III. O período de ação terapêutica do fármaco no organismo pode ser entendido por sua 

farmacocinética e farmacodinâmica.  

 

a) Somente a afirmativa I está correta.  

b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente a afirmativa III está correta. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 



25. A resistência às penicilinas e outros beta-lactâmicos é produzida por quatros mecanismos 

gerais, assinale a alternativa INCORRETA a respeito desses mecanismos: 

 

a) Inativação do antibiótico pela beta-lactamase. 

b) Modificação das proteínas de ligação da penicilina (PBP-alvo). 

c) Comprometimento da penetração da droga até as PBP-alvo. 

d) Expressão exacerbada de receptores.  

 

26. A Notificação de Receita é o documento que acompanhado de receita autoriza a 

dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes das listas da Portaria Nº 344, 

de 12 de maio de 1998, que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos 

sujeitos a controle especial. Assinale a alternativa em que todos os medicamentos, para a sua 

dispensação (salvo se o paciente estiver internado nos estabelecimentos hospitalares), 

necessitam da apresentação da Notificação de Receita Azul (B1): 

 

a) Bromazepam, Clonazepam e Lorazepam.  

b) Diazepam, Fluoxetina e Amitriptilina.  

c) Bromazepam, Carbamazepina e Oxcarbamazepina.  

d) Bromazepam, Sertralina e Nortriptilina. 

 

27.  A portaria Ministério da Saúde nº 344, de 12 de maio de 1998, aprova o Regulamento 

Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.  De acordo com essa 

legislação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As Notificações de Receitas e Receitas de Controle Especial podem conter até quatro 

substâncias ou medicamentos.  

b) A receita de Controle Especial é o documento que autoriza a dispensação medicamentos a 

base de substâncias constantes das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) 

e "C5" (anabolizantes). 

c) A Notificação de Receita (Listas A, B e C2) e as Receitas de Controle Especial (listas C1 e 

C5) terão validade por um período de 30 (trinta) dias. 

d) A Receita de Controle Especial e a Notificação de Receita devem estar preenchidas de 

forma legível, com a quantidade escrita em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou 

rasura. 

 

28. O medicamento Ácido Valpróico 250 mg é uma substância constante da lista C1 da portaria 

Ministério da Saúde Nº. 344, de 12 de maio de 1998. Uma substância, classificada como 

anticonvulsivante. De acordo com a legislação vigente, avalie as afirmativas abaixo e assinale 

a alternativa CORRETA: 



 

I.O Ácido Valpróico 250 mg pode ser dispensada em quantidade para até 180 dias de 

tratamento de acordo com a posologia indicada.  

II. Prescrições contendo Ácido Valpróico 250 mg são validas por 60 dias. 

III. O Ácido Valpróico 250 mg deve ser prescrita em notificação de amarela “A1”.  

 

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) As afirmativas I e II estão corretas. 

c) Somente a afirmativa II está correta. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

  

29. De acordo com a Lei Federal  nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, o que se entende por 

Assistência Farmacêutica, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A Assistência Farmacêutica é o conjunto de ações e de serviços que visem a assegurar a 

assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos 

estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o 

medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional. 

b) A Assistência Farmacêutica é o conjunto de ações e de serviços para garantir única e 

exclusivamente a entrega de medicamentos gratuitos. 

c) A Assistência Farmacêutica é sinônimo de Atenção Farmacêutica.  

d) Todas as alternativas estão corretas.  

 

30. Qual a lei que confirma a farmácia como estabelecimento de saúde? 

 

a) RDC Nº 20/11. 

b) Portaria MS Nº 344/98. 

c) RDC Nº 58/14. 

d) Lei Nº 13.021/14. 

 

31. O medicamento genérico foi criado no Brasil pela Lei Nº. 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. 

De acordo, com essa lei, sobre o medicamento genérico, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O medicamento genérico é aquele que apresenta, com o medicamento de referência, a 

característica de intercambiabilidade, estabelecida por testes de bioequivalência. 

b) O medicamento genérico é aquele que possui o(s) mesmo(s) princípios ativos, a mesma 

concentração, forma farmacêutica, posologia e indicação (terapêutica, preventiva ou 

diagnóstica) do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela 

vigilância sanitária, sua diferença está unicamente na via de administração. 



c) O medicamento genérico é aquele que possui o(s) mesmo(s) princípios ativos, a mesma 

concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação (terapêutica, 

preventiva ou diagnóstica) do medicamento similar registrado no órgão federal responsável 

pela vigilância sanitária. 

d) O medicamento genérico é aquele que apresenta o menor custo de produção.  

 

32. Um paciente idoso em tratamento para depressão recebeu a seguinte prescrição: 

 

Cloridrato de fluoxetina gotas – 20 mg/mL 

Utilizar 20 gotas – 1x/dia – 60 dias. 

Sabendo-se que cada frasco contém 20 mL e que cada 1 mL corresponde a 20 gotas, o 

farmacêutico pode dispensar quantos frascos para o paciente? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

33. A RDC Nº 20 de 5 de maio de 2011, que dispõe sobre antimicrobianos, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

a) A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por 10 (dez) dias a contar 

da data de sua emissão; 

b) A receita poderá́ conter a prescrição de medicamentos da Portaria Nº. 344, de 12 de maio de 

1998. 

c) Não há limitação do número de itens contendo medicamentos antimicrobianos prescritos por 

receita. 

d) Em situações de tratamento prolongado a receita poderá́ ser utilizada para aquisições 

posteriores dentro de um período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão. 

 

34. Medicamento é o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 

profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. As alternativas abaixo apresentam 

vários tipos de medicamentos, assinale a única  alternativa que apresenta classificações de 

medicamentos inexistentes na legislação brasileira:  

 

a) Medicamento genérico, medicamento fitoterápico e medicamento homeopático. 

b) Medicamento genérico, medicamento ético e medicamento bonificado.  

c) Medicamento similar, medicamento homeopático e medicamento de referência.  

d) Medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar. 



 

35. Com base na Política Nacional de Medicamentos (PNM) de 1998, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Dentre as prioridades da PNM, está à promoção do uso racional de medicamentos que 

preconiza ações de farmacovigilância. 

b) No processo de atualização contínua da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais), deverá ser dada ênfase ao conjunto dos medicamentos voltados para a 

assistência hospitalar. 

c) Em relação às responsabilidades das esferas de governo no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, o gestor municipal não pode se associar a outros municípios por intermédio da 

organização de consórcios para a execução da assistência farmacêutica. 

d) A PNM promoveu a desvalorização da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de 

Saúde.  

 

36. Segundo a Resolução Nº. 338 do Conselho Nacional de Saúde de 2004, qual a definição 

da Política Nacional da Assistência Farmacêutica? 

 

a) Conjunto de ações voltadas para produção de medicamentos e sua distribuição na rede 

privada. 

b) Conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, tanto 

individual como coletiva, envolvendo somente a distribuição de medicamentos em hospitais 

públicos. 

c) Conjunto de ações voltadas somente ao Programa Farmácia Popular. 

d) Conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, tanto 

individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e 

uso racional. 

 

37. De acordo com o Código de Ética Farmacêutica, estabelecido pela Resolução do Conselho 

Federal de Farmácia, Nº. 596, de 21 de fevereiro de 2014, são atribuições privativas dos 

profissionais farmacêuticos, EXCETO a seguinte alternativa: 

 

a) A fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, 

fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica. 

b) Aplicação de injetáveis e perfuração auricular. 

c) Assessoramento e responsabilidade técnica. 

d) A elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionados com 

atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza 

farmacêutica. 



38. Assinale a alternativa que corresponde a ciência e atividades relativas à identificação, 

avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas 

relacionados ao uso de medicamentos. 

 

a) Farmacovigilância. 

b) Biodisponibilidade e bioequivalência. 

c) Farmacoeconomia. 

d) Farmacoepidemiologia. 

 

39. A Lei Federal Nº. 9.787/99 determina que a aquisição de medicamentos sob qualquer 

modalidade de compra e as prescrições médicas e odontológicas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde adote, obrigatoriamente: 

 

a) Denominação Comum Brasileira ou na sua falta de Denominação Comum Internacional. 

b) Nome comercial do medicamento. 

c) Nome similar do medicamento. 

d) Nome do composto químico. 

 

40. Padronização e seleção de medicamentos são atividades que proporcionam o uso racional 

de medicamentos. Assinale a alternativa que não corresponde a fontes de informações e dados 

importantes a esse processo da Assistência Farmacêutica. 

 

a) Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 

b) Perfil epidemiológico. 

c) Propaganda da indústria farmacêutica. 

d) Evidências científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL) 

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 
DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-

RESPOSTA 

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia . 
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