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FARMÁCIA 

 
 

 
 
 

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 o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e marque V para 

VERDADEIRO e F para FALSO. 

 

(  ) Entre os objetivos do SUS, está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 

(   ) Entre os objetivos do SUS, está a assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

(   ) Não está incluída no âmbito de atuação do SUS a ordenação da formação de recursos 

humanos na área de saúde. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

a) V;V;V. 

b) V;V;F. 

c) F;V;F. 

d) F;V;V. 

 

2. Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise 

as afirmativas abaixo: 

 

I. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, exceto nos aspectos econômicos e financeiros. 

II. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos. 

III. Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em 

regimento organizado pelas Secretarias de Saúde.   

IV. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis correspondentes. 

 



                                                                      

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e IV. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas IV. 

 

3. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), é CORRETO afirmar: 

 

a) Trata-se de 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) A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os 

serviços de saúde públicos, excetuando-se os serviços privados. 

c) Entre as diretrizes da PNVS está a de abranger ações voltadas à saúde pública, com 

intervenções individuais ou coletivas, prestadas por serviços de vigilância sanitária e 

epidemiológica. Desde 2020, as ações em saúde do trabalhador não fazem parte da PNVS. 

d) As estratégias para organização da Vigilância em Saúde não necessitam contemplar a 

proposição e produção de indicadores para monitoramento e avaliação da situação de 

saúde, pois essa é uma atribuição das Direções das Secretarias de Saúde. 

 

4. Sobre a Política Nacional de Humanização, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A PNH é uma política nacional que busca qualificar o modo de atenção e gestão na rede do 

SUS, incluindo trabalhadores, usuários e gestores.  

b) A PNH ainda não pode ser implantada em qualquer unidade/serviço ou secretaria de saúde, 

pois não se adéqua a todas as políticas do SUS.  

c) A PNH depende da decisão política e também da adesão dos trabalhadores, gestores e 

usuários do SUS para existir. 

d) A inclusão de gestores, trabalhadores e usuários na produção de saúde pode ocorrer por 

meio de Acolhimento, Grupo de Trabalho de Humanização, Escuta qualificada, entre 

outros. 

 

5. Sobre as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), é INCORRETO afirmar: 

 

a) O acolhimento se constitui como uma ferramenta tecnológica relacional de intervenção na 

escuta, na construção de vínculo, na garantia do acesso com responsabilização e na 

resolutividade dos serviços.  



                                                                      

b) Pode-se dizer que uma atitude acolhedora é uma atitude atenta, que considera a diversidade 

cultural, racial e étnica. 

c) O acolhimento deve ocorrer em uma sala específica, no momento da chegada do usuário no 

serviço de saúde. 

d) Entre os objetivos do acolhimento estão: escutar a queixa, os medos e as expectativas do 

usuário; identificar os riscos e a vulnerabilidade e perceber a avaliação do próprio usuário em 

relação à sua condição. 

 

6. Sobre os princípios da Bioética, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A autonomia é a capacidade de autodeterminação da pessoa, isto é, o quanto ela pode 

gerenciar sua própria vontade, livre da influência de outras pessoas. 

II. A justiça significa “fazer o bem”, ou seja, ofertar o melhor tratamento ao paciente. 

III. O conceito de equidade costuma ser acrescentado ao de justiça. Equidade se refere a dar a 

cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades. 

 

Estão CORRETAS: 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

 

7. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (2017), são atribuições dos 

profissionais da atenção básica: 

 

a) Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita nas regiões centrais, ao 

longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às 

necessidades de cuidados curativistas, permitindo a longitudinalidade do cuidado. 

b) Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas 

sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e 

a longitudinalidade pelas equipes que atuam na Atenção Básica. 

c) Praticar cuidado exclusivamente em nível coletivo, visando propor intervenções que possam 

influenciar os processos saúde-doença em grupos. 

d) Participar da compra dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. O 

gerenciamento dos insumos fica sob-responsabilidade da atenção secundária. 

 



                                                                      

8. Muitos países estão trabalhando no sentido de implementar uma abordagem ligada aos 

determinantes sociais. De acordo com os princípios e pré-requisito para a tomada de ações, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Para que ações sobre os determinantes sociais reduzam as iniquidades em saúde, é 

preciso trabalhar com ações de curto prazo, com implementação continuada. 

b) Uma distribuição equitativa do bem-estar e da saúde precisa se transformar em uma meta 

prioritária não só para o governo, como para a sociedade como um todo. 

c) É essencial que ações sobre os determinantes sociais sejam coordenadas entre si e 

coerentes. 

d) O monitoramento e a avaliação são cruciais para que se possa saber se a abordagem 

está impactando verdadeiramente os determinantes e a equidade em saúde. 

 

9. Sobre a Rede de Atenção às Urgências, analise as afirmativas abaixo: 

 

(   ) A Atenção Básica em Saúde tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do 

vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às urgências e emergências, em ambiente 

adequado, até a transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando 

necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades. 

(   ) A Atenção Básica em Saúde tem como objetivo a transferência/encaminhamento a outros 

pontos de atenção, uma vez que o atendimento de emergências não é realizado em Unidades 

Básicas de Saúde. 

(   ) A UPA 24h objetiva reunir esforços para garantir a integralidade na assistência em 

situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas.  

(   ) Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) é o estabelecimento de saúde de 

complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede 

Hospitalar. 

 

A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

a) V,F,F,V 

b) V,V,F,V 

c) V,F,V,V 

d) V,V,F,F 

 

10. Sobre os conceitos relacionados à Segurança do Paciente, analise os termos abaixo e 

depois relacione aos conceitos correspondentes: 

 



                                                                      

1) Dano 

2) Incidente 

3) Evento adverso 

4) Cultura da segurança 

 

(  ) se refere a um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário à saúde. 

(    )  consiste em um incidente que resulta em dano à saúde. 

(  ) comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, 

incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser 

físico, social ou psicológico. 

( ) 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. 

 

a) 2; 1; 3; 4. 

b) 1; 2; 3; 4. 

c) 1; 3; 2; 4. 

d) 2; 3; 1; 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 
 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA  

FARMÁCIA 

 

 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

  
11. Trata-se de uma das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos a adoção de uma 

Relação de Medicamentos Essenciais. Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME), assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) A RENAME é um instrumento orientador para organização das listas estaduais e 

municipais.  

b) A RENAME é um instrumento centralizador para gestão e aquisição de medicamentos no 

SUS. 

c) A RENAME é um instrumento que contempla um elenco de produtos necessários ao 

tratamento e controle somente de patologias infectocontagiosas no País. 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

12. No contexto da Política Nacional de Medicamentos, assinale a alternativa correta a respeito 

da Assistência Farmacêutica. 

 

a) É uma política pública centralizada pela gestão federal. 

b) São objetivos da Assistência farmacêutica garantir a promoção do uso racional e o acesso 

da população através da otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público. 

c) É uma política pública exclusiva para aquisição de medicamentos no Sistema Único de 

Saúde. 

d) É uma política pública de competência municipal.  

 

13. Sobre a Política Nacional da Assistência Farmacêutica (PNAF), instituída pela Resolução nº 

338, de 06 de maio de 2004, assinale a alternativa que melhor define a política. 

 

a) A Assistência Farmacêutica trata-se de um conjunto de ações voltada apenas para aquisição 

de medicamentos para garantir a distribuição nacional. 

b) A Assistência farmacêutica trata-se de um conjunto de ações realizadas exclusivamente por 

farmacêuticos no âmbito do Sistema Único de Saúde. 



                                                                      

c) A Assistência Farmacêutica trata-se de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como 

insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. 

d) Todas as alternativas acima estão corretas.  

 

14. A RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009 dispões sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da 

prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências. Sobre 

essa legislação, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) O disposto nesta resolução se aplica às farmácias e drogarias em todo território nacional, 

não sendo válida para as farmácias públicas, aos postos de medicamentos e às unidades 

volantes. 

b) As farmácias e as drogarias devem ter, obrigatoriamente, a assistência de farmacêutico 

responsável técnico ou de seu substituto, durante todo o horário de funcionamento do 

estabelecimento, nos termos da legislação vigente. 

c) É proibida a administração de medicamentos nas farmácias e drogarias no contexto do 

acompanhamento farmacoterapêutico. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

15. Os medicamentos sujeitos à prescrição somente podem ser dispensados mediante 

apresentação da respectiva receita. Não podendo ser dispensados medicamentos cujas 

receitas estiverem ilegíveis ou que possam induzir a erro ou confusão. Dentro desse contexto 

de avaliação farmacêutica do receituário, assinale a alternativa que NÃO condiz com os 

critérios passíveis de serem avaliados. 

 

a) Identificação do usuário. 

b) Identificação do medicamento, concentração, dosagem, forma farmacêutica e quantidade e 

modo de usar ou posologia. 

c) Identificação de marca comercial do medicamento e a denominação comum brasileira. 

d) Assinatura e identificação do prescritor com o número de registro no respectivo conselho 

profissional. 

 

 

 

16. A respeito da aquisição, recebimento e armazenamento de medicamentos e correlatos em 

farmácias, assinale a alternativa INCORRETA. 

 



                                                                      

a) Somente podem ser adquiridos produtos regularizados junto à Anvisa, conforme legislação 

vigente. 

b) As farmácias e drogarias devem estabelecer, documentar e implementar critérios para 

garantir a origem e qualidade dos produtos adquiridos. 

c) Medicamentos sujeitos a controle especial devem dispor de sistema segregado (armário 

resistente ou sala própria) com chave para o seu armazenamento, sob a guarda do 

farmacêutico, observando as demais condições estabelecidas em legislação específica. 

d) O registro e controle de temperatura somente é necessário no caso de medicamentos 

termolábeis.  

 

17. Além da dispensação, poderá ser permitida às farmácias e drogarias a prestação de 

serviços farmacêuticos. A respeito dos serviços farmacêuticos dentro do contexto da Atenção 

Farmacêutica, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Os serviços farmacêuticos devem ter como objetivos a prevenção, detecção e resolução de 

problemas relacionados a medicamentos, promover o uso racional dos medicamentos, a 

fim de melhorar a saúde e qualidade de vida dos usuários. 

b) É proibida a administração de medicamentos em farmácias e drogarias. 

c) O farmacêutico deve orientar o usuário a buscar assistência de outros profissionais de 

saúde, quando julgar necessário, considerando as informações ou resultados decorrentes 

das ações de atenção farmacêutica. 

d) O farmacêutico deve contribuir para a farmacovigilância, notificando a ocorrência ou 

suspeita de evento adverso ou queixa técnica às autoridades sanitárias. 

 

18. Para um paciente foi prescrito dois mililitro (mL) de dipirona 50 mg/mL. Entretanto, optou-se 

por administrar o medicamento na apresentação de uso adulto e pediátrico, na concentração 

de 500 mg/mL. Cada gota do medicamento genérico possui 50 microlitro (µL). Nessa situação, 

assinale a alternativa que contém a quantidade de gotas do medicamento a ser administrada 

ao paciente. 

 

a) 2 gotas. 

b) 4 gotas. 

c) 8 gotas. 

d) 20 gotas. 

 

19. Cada mililitro (mL) de insulina isofana (NPH) é equivalente a 100 unidades internacionais 

(UI). Um paciente necessita tomar 10 UI, assinale a alternativa que contém o volume a ser 

aspirado equivalente a dose a ser administrada. 



                                                                      

a) 0,5 mL 

b) 1 mL. 

c) 0,01 mL. 

d) 0,1 mL. 

 

20. O farmacêutico recebeu uma prescrição de um medicamento X de 10 miligrama (mg), uma 

vez ao dia. Sabendo que o medicamento X disponível na farmácia é de 150 mg/15mL, com 120 

mL, assinale a alternativa que contém o volume que devem ser administrados no paciente por 

dia. 

a) 10 mL. 

b) 1 mL. 

c) 0,5 mL. 

d) 15 mL. 

 

 

21. 300 miligrama (mg) de princípio ativo em um comprimido equivale a quanto em gramas (g)? 

 

a) 3 mg. 

b) 0,3 mg. 

c) 0,03 mg.  

d) 1 mg. 

 

22 A Política Nacional de Assistência Farmacêutica contempla, em seus eixos estratégicos, a 

definição e pactuação de ações intersetoriais que visem à utilização das plantas medicinais e 

de medicamentos fitoterápicos no processo de atenção à saúde, desse modo, tem-se a Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. De acordo com essa política, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

a) A medicina popular compreende um conjunto de práticas, conhecimentos e crenças 

sanitárias que incluem plantas, animais e medicamentos baseados em minerais, terapias 

espirituais, técnicas manuais e exercícios aplicados para manter o bem-estar, tratar, 

diagnosticar e prevenir enfermidades. 

b) Tem como objetivo garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de 

plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o 

desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. 

c) A fitoterapia é a terapêutica que se caracteriza pela utilização de plantas medicinais em 

suas diferentes preparações farmacêuticas, incluindo a utilização de substâncias ativas 

isoladas de origem vegetal. 



                                                                      

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

23. As penicilinas são antibióticos que atuam na parede celular das bactérias. O anel β-

lactâmico pode ser alvo da enzima β-lactamase, resultando em perda da atividade do 

antibiótico. Assinale a alternativa que contém um fármaco inibidor da β-lactamase. 

 

a) Imipenen. 

b) Amoxaciclina. 

c) Ácido clavulânico. 

d) Vancomicina. 

 

24. A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) constitui uma das principais causas de 

mortes no mundo. Dentre a vasta microbiota respiratória, assinale a alternativa que contém a 

bactéria de maior prevalência dentre os agentes etiológicos. 

 

a) Streptococcus pneumoniae. 

b) Escherichia coli. 

c) Treponema pallidum. 

d) Proteus mirabilis. 

 

25. A impossibilidade de resultados microbiológicos logo após o diagnóstico da pneumonia 

adquirida na comunidade (PAC), faz com que o tratamento antibiótico inicial seja definido de 

forma empírica. Assinale a alternativa que contém as classes de antibióticos recomendadas 

como primeira opção para o tratamento de pacientes ambulatoriais, sem comorbidades, e 

nenhum uso recente de antibióticos.  

 

a) Fluoroquinolonas ou β-lactâmicos. 

b) β-lactâmicos ou macrolídeos. 

c) Cefalosporinas ou macrolídeos. 

d) Cefalosporinas ou β-lactâmicos. 

 

26. As sulfonilureias são medicamentos hipoglicemiantes orais que estimulam a produção 

endógena de insulina pelas células beta do pâncreas, são úteis para o controle da glicemia de 

jejum e da glicemia de 24 horas. Um dos efeitos adversos dessa classe é a possibilidade de 

hipoglicemia. Assinale a alternativa que contém o medicamento com maior risco a esse efeito. 

 

a) Glibenclamida. 

b) Glimepirida. 



                                                                      

c) Gliclazida. 

d) Nenhuma das alternativas.  

 

27. Organização Mundial da Saúde (OMS) define a farmacovigilância como a ciência e 

atividades relativas à: 

 

a) Detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros 

possíveis problemas relacionados a medicamentos. 

b) Educação para prevenção dos efeitos adversos ou de quaisquer outros problemas 

relacionados a medicamentos. 

c) Reabilitação dos efeitos adversos ou de quaisquer outros problemas relacionados a 

medicamentos. 

d) Educação e reabilitação dos efeitos adversos ou de quaisquer outros problemas 

relacionados a medicamentos. 

 

28. De acordo com o código de ética do profissional farmacêutico, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

a) O Farmacêutico tem como dever colocar seus serviços profissionais à disposição das 

autoridades constituídas, se solicitado, em caso de conflito social interno, catástrofe ou 

epidemia, devendo haver remuneração. 

b) O farmacêutico deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o 

afastamento de suas atividades profissionais das quais detém responsabilidade técnica, 

mesmo quando houver outro farmacêutico que, legalmente, o substitua. 

c) É proibido delegar a outros profissionais atos ou atribuições da profissão farmacêutica. 

d) É um dever do farmacêutico ser limitado, por disposição estatutária ou regimental de 

estabelecimento farmacêutico, tampouco de instituição pública ou privada, na escolha dos 

meios cientificamente reconhecidos a serem utilizados no exercício da profissão. 

 

 

 

 

 

29. A lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014 dispõe sobre o exercício e a fiscalização das 

atividades farmacêuticas. A respeito das atividades farmacêuticas, assinale a alternativa 

CORRETA.  

 



                                                                      

a) O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos farmacêuticos agirão sempre 

solidariamente, realizando todos os esforços para promover o uso racional de 

medicamentos. 

b) Cabe ao proprietário da farmácia a decisão de autorizar ou considerar as orientações 

técnicas emitidas pelo farmacêutico. 

c) Na dispensação de medicamentos, visando a garantir a eficácia e o acesso da terapêutica 

prescrita, o farmacêutico deve desconsiderar os aspectos técnicos e legais do receituário. 

d) A farmacovigilância não é uma responsabilidade do farmacêutico. 

 

 

30. A inserção dos medicamentos genéricos no Brasil consolidou as políticas de inserção da 

Assistência Farmacêutica. Sobre o conceito de medicamentos genéricos, assinale a alternativa 

INCORRETA.  

 

a) Medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com 

este intercambiável.  

b) Medicamento produzido após a expiração ou renúncia da patente ou de outros direitos de 

exclusividade. 

c) Não é necessário comprovação de sua eficácia, segurança e qualidade, uma vez que são 

utilizados os testes do medicamento original.  

d) É designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI. 

 

 

31. Ao campo das práticas integrativas e complementares, também chamado de medicina 

tradicional e complementar/alternativa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), integram-se 

as técnicas de medicina ocidental moderna. Com a publicação da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares, quais práticas foram institucionalizadas no Sistema Único de 

Saúde? 

 

a) Acupuntura, fitoterapia, homeopatia e termalismo social/crenoterapia.  

b) Acupuntura, alopatia, homeopatia e termalismo social/crenoterapia. 

c) Acupuntura, alopatia, fisioterapia e homeopatia. 

d) Antropologia, fitoterapia, homeopatia e termalismo social/crenoterapia. 

 

32. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou 

responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao 

paciente. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma doença de notificação 

compulsória.  



                                                                      

 

a) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

b) Leptospirose. 

c) Raiva humana. 

d) Gripe e sintomas respiratórios. 

 

33. Em relação à Portaria nº 344/98, que regula a comercialização de substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

a) A vigilância sanitária local é responsável pela inspeção do estabelecimento solicitante da 

Autorização Especial para comercialização de produtos constantes da Portaria 344/98. 

b) A notificação de receita “B” deve vir acompanhada do “Termo de Consentimento 

Pós‐Informação”, fornecidos pelos profissionais aos pacientes, alertando‐os que o 

medicamento é pessoal e intransferível, suas restrições e reações ao uso. 

c) As empresas que exercem, exclusivamente, a atividade de transporte de produtos de que 

trata a Portaria nº 344/98, deverão solicitar a concessão da autorização especial. 

d) A reposição do talonário da Notificação de Receita “A” deverá ser requisitada pelo 

profissional médico. 

 

34. 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. 

 

35. De acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

a) A prescrição de substâncias sujeitas a controle especial fica limitada a 10 ampolas e para 

as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a no 

máximo 60 (sessenta) dias, exceto anticonvulsivantes e antiparkisonianos. 

b) A prescrição de substâncias constantes da lista ”C1” poderá conter em cada receita, no 

máximo três substâncias. 

c) 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”, “A3”, “B1” e 

“B2”, “C2” e “C3”. 



                                                                      

d) A notificação de receita deve conter somente uma substância das listas “A1” e “A2” e “A3”, 

“B1” e “B2”, “C2” e “C3”. 

 

 36. 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 (SUS) 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) Designação genérica do ativo. 

 

37. De acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998, qual tempo limite de tratamento 

para anticonvulsivantes e antiparksonianos por receita? 

 

a) 30 dias. 

b) 60 dias. 

c) 90 dias. 

d) 180 dias. 

 

38. Os estudos observacionais comparativos são métodos clássicos na epidemiologia e 

representam um componente-chave na avaliação de uma suspeita de reação adversa. Assinale 

a alternativa que define o estudo de uma população sob o risco de uma doença ou de uma 

reação adversa acompanhada ao longo do tempo, buscando identificar a doença ou a reação. 

 

a) Estudo transversal. 

b) Investigação clínica. 

c) Estudo descritivo. 

d) Estudo de coorte. 

 

39. Assinale a alternativa que corresponde ao estudo do uso e os efeitos de drogas em uma 

população. 

 

a) Farmacovigilância 

b) Farmacoeconomia. 

c) Farmacoepidemiologia. 

d) Farmácia clínica. 

 



                                                                      

40. O produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 

curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico é denominado de: 

 

a) Terapia. 

b) Paliativo. 

c) Medicamento. 

d) Entorpecente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

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 conferência . 
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