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FARMACÊUTICO 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 
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12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d) Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado). 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________ leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
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previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) 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. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestoras pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 
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21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar.     

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

 

22. As Comissões Intergestoras Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS. 

b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades. 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde. 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS. 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas 

que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os 

momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a 

elaboração do plano de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado 

pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da 

qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à 

melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. 

Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como 

alcançáveis.  

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou 

comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e 

efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

25. As situações que comumente se associam aos distúrbios ácidos-básicos são as 

alterações do padrão respiratório, da função circulatória, da consciência, da função renal 

e quando há perdas anormais pelo tubo digestivo e glândulas anexas. O sangue arterial 

deve ser coletado das artérias mais acessíveis, que são: 
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a) Pediosa, poplítea ou braquial. 

b) Braquial, radial e femoral. 

c) Braquial, carótida e pediosa. 

d) Poplítea, braquial e radial. 

26. O diagnóstico dos distúrbios no metabolismo da glicose depende da demonstração 

de alterações na concentração de glicose no sangue. Dentre as complicações do diabetes 

mellitus, do ponto de vista bioquímico temos a cetoacidose diabética. As principais 

características laboratoriais da cetoacidose são: 

a) Hipopotassemia. 

b) Hipofosfatemia. 

c) hiperventilação, com aumento da pCO2. 

d) hiperglicemia, geralmente > 300mg/dL. 

27. A dosagem de enzimas hepáticas no soro permite avaliar o grau de disfunção 

hepatocelular no decurso de hepatopatias. A glutamato oxalacetato transaminase – TGO 

e glutamato piruvato transaminase – TGP são indicadoras de lesão hepatocítica e são 

liberadas no sangue em grandes quantidades quando há dano à: 

a) Membrana do hepatócito, resultando em aumento da permeabilidade. 

b) Mitocôndria das células β, resultando em aumento da permeabilidade. 

c) Lisossomos, resultando em diminuição da permeabilidade. 

d) Transaminases em todos os tecidos corporais. 

28. Amilase sérica é um marcador da função pancreática e das doenças do pâncreas. É 

secretada fundamentalmente pelas glândulas salivares e células acinares do pâncreas. É 

determinada por diferentes métodos descritos a seguir, com exceção: 

a) Amiloclásticos: está baseada na capacidade do iodo formar cor azul intensa com o 

amido. 

b) Sacarogênicos: o substrato de polissacarídeo é hidrolisado pela ação da amilase com 

formação de monossacarídeos e dissacarídeos. 

c) Ensaios cromolíticos: utilizam um substrato de amido ligado a um corante, formando 

um complexo insolúvel. 

d) Monitorização descontínua: sistemas não enzimáticos acoplados são 

empregados para determinar a atividade fluorescente na absorbância em 340 nm. 

29. Os marcadores cardíacos ajudam a diagnosticar, avaliar e controlar pacientes 

suspeitos de Síndrome Coronária Aguda. Entre os marcadores bioquímicos de lesão 

miocárdica, os mais utilizados são: 

a) CK-MB, troponinas e mioglobina; 

b) Mioglobina, gasometria e RNM; 

c) Troponina, RNM e CK-MM; 

d) CK-MM, troponinas e gasometria. 

30. Existem várias metodologias utilizadas na prática laboratorial para a dosagem da 

microalbuminúria. Qual técnica continua sendo a maneira mais eficaz de mensurar a 

albumina em pequenos níveis? Marque a alternativa correta: 
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a) Radiofrequência. 

b) Cromatografia líquida de alta performance. 

c) Espectrofotometria. 

d) Centrifugação específica. 

31. Sobre as vias de administração de fármacos é INCORRETO afirmar: 

 

a) A inalação assegura a rápida distribuição dos fármacos através da superfície da 

membrana mucosa do trato respiratório e do epitélio pulmonar. 

b) A absorção dos fármacos injetáveis em solução aquosa é rápida, enquanto a das 

preparações tipo depósito é lenta. 

c) A administração de fármacos pelas vias retal e sublingual minimizam a 

biotansformação no fígado. 

d) A administração parenteral é usada para fármacos que são pouco absorvidos no 

trato gastrointestinal e para aqueles que são estáveis no trato gastrointestinal, 

como a insulina. 

 

32. Líquido hidroalcoólico adoçado e flavorizado no qual se dissolve o produto que 

deve ser ingerido. Essa definição corresponde a qual das formas farmacêuticas abaixo. 

 

a) xarope  b) emulsão  c) elixir  d) colutório 

 

33. Sobre a distribuição dos fármacos no organismo é INCORRETO afirmar: 

 

a) O fármaco se distribui em diferentes tecidos do organismo, funcionalmente 

classificados em suscetíveis, ativos, indiferentes e emunctórios. 

b) Na prática clínica atual só se mede a concentração de fármacos no sangue e no 

líquido cefalorraquidiano. 

c) Muitos fármacos têm acesso limitado ao cérebro devido as restrições impostas pela 

barreira hematoencefálica. 

d) O tecido ósseo pode funcionar como reservatório de fármacos com propriedades 

quelantes na superfície cristalina do osso. 

 

34. Sobre o mecanismo de ação dos fármacos é INCORRETO afirmar: 

 

a) Sítio de ação é o local onde atua o fármaco, desde que ele chegue a concentrações 

adequadas. 

b) Chama-se de efetor o segmento do organismo em que se verificam os efeitos 

farmacológicos dos medicamentos. 

c) Os receptores acoplados a proteínas G são pouco numerosos e homogêneos, 

assim como os fármacos que se ligam a eles. 

d) Um fármaco é denominado agonista quando tem afinidade pelo domínio de ligação 

(sítio) de um receptor, conseguindo ativar o domínio efetor (atividade intrínseca).  

 

35. Assinale o item que NÃO apresenta uma interação medicamentosa:  

 

a) Anfotericina B e solução de Ringer Lactato. 

b) Heparina e glicose 5%. 

c) Ondansentrona e tramadol. 

d) Fluoxetina e Carbamazepina. 
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36. Qual dos fármacos abaixo NÃO é classificado como agente anticolinesterásico 

reversível? 

 

a) Isoflurofato b) Edrofônio  c) Galantamina d) Neostigmina 

 

37. NÃO são efeitos adversos comumente observados com fármacos bloqueadores alfa-

adrenérgicos não seletivos. 

 

a) Disfunção sexual     b) Bradiquardia 

c) Hipotensão Ortostática    d) Vertigens 

 

38. Assinale abaixo a alternativa que NÃO contém mecanismo de ação pelo qual agem 

os fármacos antiepiléticos: 

 

a) Bloqueio dos canais de sódio voltagem-dependente. 

b) Aumento da inibição GABAérgica. 

c) Antagonismo não-seletivo dos receptores beta . 

d) Bloqueio dos canais de cálcio tipo T. 

 

39. Qual dos fármacos abaixo NÃO pode ser classificado como anestésico? 

 

a) Halotano  b) Óxido nitroso c) Tiopental  d) Acetutolol 

 

40. NÃO pode ser considerada como uma vantagem terapêutica de um fármaco 

benzodiazepínico: 

 

a) O clonazepam é útil no tratamento das crises gerais de ausência. 

b) O zolpidem não apresenta propriedades anticonvulsivas ou músculo-relaxantes. 

c) O alprazolam é o fármaco de escolha no tratamento dos distúrbios de pânico. 

d) O flurazepam não apresenta insônia de rebote na interrupção do tratamento. 

 

41. Sobre os fármacos antidepressivos NÃO é correto afirmar: 

 

a) A venlafexina e a duloxetina inibem seletivamente apenas a captação de 

serotonina. 

b) Os inibidores da monoamina-oxidase e os inibidores de captação de serotonina não 

devem ser co-administrados devido ao risco de “síndrome serotonina” que ameaça a 

vida. 

c) Os antidepressivos tricíclicos bloqueiam a captação de norepinefrina e serotonina no 

neurônio. 

d) A bupropiona é considerada um antidepressivo atípico capaz de diminuir a 

compulsão por nicotina nos fumantes. 

 

42. NÃO são fármacos utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca: 

a) Os vasodilatadores diretos como a hidralazina. 

b) Os fármacos inotrópicos como a digoxina e a digitoxina. 

c) Os bloqueadores beta como o propanolol e o timolol. 

d) Os bloqueadores do sistema renina-angiotensina como o captopril e o enalapril. 
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43. Sobre os fármacos utilizados para o tratamento da asma NÃO é correto afirmar: 

 

a) Os agonistas adrenérgicos β2 de curta ação são indicados para alívio rápido dos 

sintomas em todos os pacientes asmáticos. 

b) Os corticosteroides, por via inalatória, são os fármacos de escolha em pacientes com 

asma moderada a grave que necessitam de agonistas β2 adrenérgicos mais de duas vezes 

por semana. 

c) O salmeterol e o formoterol são broncodilatadores β2 adrenérgicos seletivos de 

curta ação. 

d) O zafirlucaste e o montelucaste são fármacos antileucotrienos. 

  

44. Sobre os antibióticos NÃO é correto afirmar: 

 

a) A cefuroxima e a ceftriaxona são cefalosporinas de terceira geração. 

b) As tetraciclinas e o cloranfenicol são considerados antibióticos de amplo espectro. 

c) A resistência adquirida ao antibiótico exige um ganho ou uma alteração temporária 

ou permanente da informação genética bacteriana. 

d) Certas associações de antibióticos, tais como os β-lactâmicos e os aminoglicosídeos, 

apresentam sinergismo. 

 

45. Sobre o código de ética farmacêutica NÃO é correto afirmar: 

 

a) Os farmacêuticos respondem pelos atos que praticarem ou pelos que autorizarem no 

exercício da profissão. 

b) O farmacêutico deve cumprir as disposições legais que disciplinam a prática 

profissional no País, sob pena de ser multado pelo Conselho Regional de Farmácia. 

c) Constitui-se como um dever do farmacêutico, independentemente de estar ou não no 

exercício efetivo da profissão, exercer a assistência farmacêutica e fornecer informações 

ao usuário dos serviços. 

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

afastamento de suas atividades profissionais das quais detém responsabilidade técnica, 

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

 

46. Assinale a opção que NÃO é um objetivo da Farmácia Hospitalar: 

 

a) Estabelecer um sistema eficaz, eficiente e seguro de distribuição de medicamentos. 

b) Desenvolver em conjunto com a Comissão de Farmácia e Terapêutica ou similar, a 

seleção de medicamentos necessários ao perfil assistencial do hospital. 

c) Implantar um sistema apropriado de gestão de estoques. 

d) Capacitar os profissionais de enfermagem para a correta administração de 

medicamentos. 

 

47. Sobre os critérios que devem ser observados para uma seleção adequada de 

medicamentos NÃO é correto afirmar: 

 

a) Deve-se eleger entre os medicamentos da mesma indicação e eficácia, aquele de 

menor toxicidade relativa e maior comodidade posológica.  

b) Deve-se priorizar as associações em dose fixa por apresentarem maior 

comodidade terapêutica. 
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c) Deve-se padronizar medicamentos pelo nome do princípio ativo adotando a 

denominação comum brasileira – DCB. 

d) Deve-se realizar a seleção de antimicrobianos em conjunto com a Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar, verificando a ecologia hospitalar quanto a 

microorganismos prevalentes.  

 

48.  Sobre o sistema de distribuição de medicamentos na farmácia hospitalar NÃO é 

correto afirmar: 

 

a) O sistema de distribuição individualizado possibilita um maior controle sobre o 

medicamento e permite um faturamento mais apurado do gasto por paciente. 

b) No sistema de distribuição misto, parte do sistema é coletivo e parte é 

individualizado.  

c) O sistema de distribuição coletiva é mais eficiente e seguro do que o sistema de 

distribuição por dose unitária. 

d) Um dos fatores de relevância no sistema de distribuição de medicamentos por dose 

unitária é a forma pela qual são acondicionados e embalados os medicamentos. 

 

49. Sobre as modalidades de licitação para a aquisição de medicamentos NÃO é correto 

afirmar: 

 

a) Convite é a modalidade de licitação destinada a contratações de grandes valores. 

b) Na modalidade de tomada de preços os interessados devem ser previamente 

registrados, observada a necessária habilitação, e convocados com antecedência mínima 

de 15 dias. 

c) Em hospitais privados a aquisição de medicamentos pode ser feita por meio de 

pesquisas de preços e contrato de fornecimento com fornecedores previamente 

selecionados. 

d) A concorrência é a modalidade de licitação própria para contratos de grande valor.  

 

50. Assinale a opção que NÃO contribui para o controle das infecções hospitalares. 

 

a) Controle do número de pacientes em uso de antimicrobianos e da duração do 

tratamento. 

b) Realização de levantamentos da frequência de indicação profilática e terapêutica dos 

antibióticos. 

c) Uso irrestrito de antibióticos. 

d) Determinação do consumo mensal de antimicrobianos por unidade de internação. 

 

 

 

 




