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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 01:  
Mercado de genéricos perde ritmo em 2012 

 
Após mais de dez anos de crescimentos 

robustos, a indústria brasileira de medicamentos 
genéricos perdeu seu ritmo em 2012. O segmento 
registrou alta de 17% no volume de unidades vendidas 
no ano passado ante 2011, segundo a PróGenéricos 
(Associação Brasileira das Indústrias de 
Medicamentos Genéricos). 

Foi o menor crescimento em volume da 
história dos genéricos desde que a categoria chegou 
ao mercado brasileiro, em 2001. O setor havia crescido 
acima dos 30% em volume em 2010 e 2011, segundo a 
PróGenéricos. 
 A comercialização ficou em 679,6 milhões de 
unidades no ano e movimentou R$ 11,1 bilhões, 
aponta a entidade. “Isso não impediu que o segmento 
desse um salto. A performance dos genéricos se 
manteve acima do conjunto da indústria farmacêutica 
brasileira”, diz Telma Salles, presidente da entidade. 
“A participação de mercado em unidades foi de 26,3% 
em 2012 ante 24,9% em 2011. Mas é um sinal de alerta, 
sim. Perdeu ritmo”, afirma. 

Pressões sobre os custos de produção, preço 
da matéria-prima, peso da folha de pagamento, 
tributos e pedidos de descontos do varejo são os 
responsáveis pela perda de velocidade, segundo 
Salles. “Também registramos um número menor de 
patentes expiradas no ano passado. Estamos 
estudando como será o cenário neste ano”, diz. 
 
Fonte: 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/1231787
-mercado-de-genericos-perde-ritmo-em-2012.shtml 

 

 
As questões de 1 a 5 referem-se ao Texto 01: “Mercado 
de genéricos perde ritmo em 2012”. 
 

Questão 01  

 
A partir das informações contidas no Texto 01, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 
 
(   )  Após mais de dez anos de crescimentos 

robustos, a indústria de medicamentos genéricos 
perdeu seu ritmo no ano passado. 

 
(   )  Os medicamentos genéricos chegaram ao Brasil 

em 2011. 
 
(   ) Segundo Telma Salles, a participação de mercado 

em unidades foi menor em 2012. 
 
(   ) De acordo com Telma Salles, pressões sobre os 

custos de produção, preço da matéria-prima, peso 
da folha de pagamento, tributos e pedidos de 
descontos do varejo são os responsáveis pela 
perda de velocidade. 

 
A sequência CORRETA (de cima para baixo) é: 

 
(A) V – F – F – V. 
(B) F – F – F –V.  
(C) F – F – V – V. 
(D) V – V – F – F. 
(E) F – F – F – F. 
 
 
 

Questão 02  

 
A respeito dos verbos encontrados no primeiro 
parágrafo do Texto 01, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) São verbos regulares, vazios de significação. 

 
(B) São verbos conjugados no pretérito imperfeito. 
 
(C) São verbos conjugados no pretérito perfeito. 
 
(D) São verbos que indicam a 3ª pessoa do plural, 

ambos referindo-se à Associação Brasileira das 
Indústrias de Medicamentos Genéricos. 

 
(E) São verbos que indicam a 3ª pessoa do singular, 

retomando a Associação Brasileira das Indústrias 
de Medicamentos Genéricos. 

 

Questão 03  

 
Em “sinal de alerta” (Texto 01), a preposição em 
destaque indica: 

 
(A) Lugar. 
(B) Comparação. 
(C) Posição. 
(D) Tempo. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 

Questão 04  

 
A palavra “genéricos” (Texto 01) recebe acento gráfico 
pelo mesmo motivo que a palavra: 

 
(A) Indústrias. 
(B) História. 
(C) Farmacêutica. 
(D) Cenário. 
(E) Responsáveis. 
 

Questão 05  

 
O pronome “isso” (3º parágrafo, Texto 01) recupera: 
 

(A) A frase anterior. 
(B) O parágrafo anterior. 
(C) O texto todo. 
(D) O segmento: “aponta a entidade”. 
(E) Trata-se de um pronome que não recupera nenhum 

elemento do texto. 
 

 

Texto 02:  
O profissional de Farmácia é o elo entre a Medicina e a 

humanidade sofredora 
 
Com a onda de novos conhecimentos 

científicos, além dos sofisticados equipamentos que a 
tecnologia criou, os profissionais da área de saúde do 
novo milênio perseguem a melhoria da qualidade de 
vida. Seu campo de atuação é amplo e há muito tempo 
não se restringe mais aos balcões de drogarias, 
embora essa área ainda empregue muitos 
profissionais – ou porque são os próprios patrões ou 
em obediência à lei que obriga as farmácias a ter um 
farmacêutico responsável. O profissional de farmácia 
tem que ser diferenciado pela sutileza de seus 
afazeres, trabalha com um tipo especial de pessoas 
que não entram no estabelecimento por prazer e sim 
porque precisam, pois muitas vezes já estão irritadas 
pela dor ou pelo sofrimento seu ou de seus familiares. 
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Hoje, é possível encontrar farmacêuticos 
atuando na indústria de alimentos, em que cuidam 
para que não haja micro-organismos em produtos 
como tomates enlatados, leite condensado etc. Na 
indústria farmacêutica, seu papel poderá ser o de 
controlar a qualidade da produção dos medicamentos 
ou ainda o de realizar pesquisas no departamento 
científico de grandes laboratórios em busca de novos 
princípios ativos ou novas formas de aplicação de 
medicamentos. Boas oportunidades também existem 
na indústria de cosméticos, onde se encarregará da 
formulação do produto, atuando junto a profissionais 
de diversas áreas.  

O profissional magistral vem crescendo a cada 
dia seja na arte de manipular, seja no cuidado ao 
paciente, e tudo isso, valorizando a verdadeira 
essência da profissão, a promoção da saúde e 
qualidade de vida da população. Lidar com saúde é, 
além de nobre profissão, uma verdadeira missão, pois 
exige muita dedicação e renúncias. Isto não faz estes 
profissionais mais importantes do que outros, mas 
indica que o servir deve estar muito presente nas 
propostas de vida de quem escolhe esta área.  

Ao entrar em um local onde realmente se 
pratica uma atenção farmacêutica, o cidadão 
praticamente entrega toda a sua esperança nas mãos 
do profissional, o qual sabe que foi preparado para 
compartilhar suas dores e ser estimulado de forma a 
voltar a uma vida saudável como se deseja para todos 
os cidadãos. Um dos grandes gênios de nossa 
literatura brasileira, Monteiro Lobato, nos deixou um 
breve pensamento sobre o profissional de farmácia: 
“O papel do farmacêutico no mundo é tão nobre quão 
vital. O farmacêutico representa o elo entre a medicina 
e a humanidade sofredora. É o atento guardião do 
arsenal de armas com que o médico dá combate às 
doenças. É quem atende às requisições a qualquer 
hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o 
mesmo do soldado: servir. Um serve à pátria, outro à 
humanidade, sem nenhuma discriminação de cor ou 
raça”. 
 
Fonte:http://www.portaleducacao.com.br/farmacia/artigos/525
4/o-profissional-de-farmacia-e-o-elo-entre-a-medicina-e-a-
humanidade-sofredora#ixzz2NAAzrTSJ 

 

 
As questões de 6 a 10 referem-se ao Texto 02: “O 
profissional de Farmácia é o elo entre a Medicina e a 
humanidade sofredora”. 

 

Questão 06  

 
São informações do Texto 02, EXCETO: 

 
(A) O campo de atuação do farmacêutico é amplo e 

não se restringe a balcão de drogarias. 
 

(B) O profissional de farmácia trabalha com um tipo 
especial de pessoa, a saber: pessoas que não 
entram em uma drogaria por prazer, mas por 
necessidade. 

 
(C) Os farmacêuticos têm atuado na indústria de 

alimentos e na indústria de cosméticos. 
 
(D) A essência da profissão do farmacêutico é a 

promoção da saúde e a qualidade de vida da 
população. 

 
 
 

(E) Trabalhar na área da saúde é ter uma profissão 
nobre. Dedicar-se à profissão e renunciar, muitas 
vezes, faz do farmacêutico um profissional mais 
importante em relação a outros. 

 

Questão 07  

 
A palavra “onda” (primeiro parágrafo, Texto 02) foi 
utilizada em seu sentido figurado. Ela poderia ser 
substituída, sem alterar o sentido atribuído 
inicialmente no texto, por: 

 
(A) Com a velocidade de novos conhecimentos 

científicos. 
(B) Com o surgimento de novos conhecimentos 

científicos. 
(C) Com a adrenalina de novos conhecimentos 

científicos. 
(D) Com o balanço de novos conhecimentos científicos. 
(E) Com a duplicidade de novos conhecimentos 

científicos. 
 

Questão 08  

 
Sinônimo de “arsenal” (último parágrafo, Texto 02): 

 
(A) Artesanal. 
(B) Reparo. 
(C) Apetrecho. 
(D) Conjunto. 
(E) Estabelecimento. 
 

Questão 09  

 
Observe os termos destacados em cada oração (Texto 
02) da primeira coluna e relacione-os com os itens 
gramaticais apontados na segunda coluna: 
 

I. “O profissional magistral vem crescendo a cada 
dia seja na arte de manipular, seja no cuidado 
ao paciente (...)”. 
 

II. “O profissional de farmácia tem que ser 
diferenciado pela sutileza de seus afazeres (...)”. 

 
III. “O farmacêutico representa o elo entre a 

medicina e a humanidade sofredora”. 
 

IV. “Um dos grandes gênios de nossa literatura 
brasileira, Monteiro Lobato, nos deixou um 
breve pensamento sobre o profissional de 
farmácia”. 

 
V. “O lema do farmacêutico é o mesmo do 

soldado: servir”. 
 
1. Adjetivo. 
2. Concordância verbal. 
3. Preposição. 
4. Substantivo. 
5. Concordância nominal. 
 
A opção CORRETA é: 

 
(A) I – 2; II – 3; III – 1; IV – 4; V – 5. 
(B) I – 5; II – 3; III – 2; IV – 1; V – 4. 
(C) I – 3; II – 2; III – 1; IV – 4; V – 5. 
(D) I – 3; II – 2; III – 1; IV – 5; V – 4. 
(E) I – 3; II – 1; III – 2; IV – 5; V – 4. 
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Questão 10  

 
Observe o emprego do hífen em “micro-organismos” 
(Texto 02). O mesmo NÃO ocorre em: 

 
(A) Anti-ácido. 
(B) Anti-inflamatório. 
(C) Contra-ataque. 
(D) Intra-abdominal. 
(E) Infra-assinado. 
 

MATEMÁTICA 

 

Questão 11  

 
A dosagem de um determinado remédio é aconselhada 
da seguinte forma: 
 

 Não é aconselhado para crianças. 

 Se o adulto tiver 50 quilos ou menos, tomar 1 
gota para cada 2 quilos. 

 Se o adulto tiver mais de 50 quilos, tomar 1 gota 
para cada 3 quilos. 

 Tome apenas uma vez ao dia. 
 

Ana ficou doente e começou a tomar este remédio, 
seguindo as instruções. Iniciou a medicação na 
segunda feira, quanto ainda tinha 48 quilos. Na quinta 
feira, antes de tomar seu medicamento, pesou-se e 
constatou que havia engordado e estava pesando 51 
quilos, aí então, mudou a dosagem, seguindo as 
instruções. Sabendo que Ana tomou a última dosagem 
no domingo da mesma semana, quantas gotas do 
remédio Ana tomou? 

 
(A) 120 gotas. 
(B) 140 gotas. 
(C) 160 gotas. 
(D) 180 gotas. 
(E) 200 gotas. 
 

Questão 12  

 
Seja p e q duas proposições, em que: 
 

p: “Gabriela analisa os laudos de controle de 
qualidade dos medicamentos” 
 
q: “Gabriel acompanha a entrega dos 
medicamentos” 
 

A sentença dada por “Gabriela não analisa os laudos 
de controle de qualidade dos medicamentos e Gabriel 
acompanha a entrega dos medicamentos” é verdadeira 
quando: 

 
(A) p é falsa e q é falsa. 
(B) A negação de p é falsa e a negação de q é 

verdadeira. 
(C) A negação de p é verdadeira e a negação de q é 

falsa. 
(D) p é verdadeira e q é falsa. 
(E) A negação de p é falsa e q é falsa. 

 

Questão 13  

 
Em uma determinada Progressão Geométrica, a soma 
do segundo termo com o terceiro é 20 e a soma do 
quarto termo com o quinto é 320. Qual é a razão desta 
P.G.? 

 
 

(A) 2 
(B) -2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) -4 

Questão 14  

 
Do quadrado de um número inteiro positivo, subtraio o 
quádruplo desse mesmo número. O resultado é 60. 
Qual número eu escolhi?” 

 
(A) 10 
(B) -10 
(C) 6 
(D) -6 
(E) 8 

Questão 15  

 
Jack comprou os seguintes picolés: 4 picolés de uva, 3 
picolés de limão, 2 picolés de chocolate e um picolé de 
abacaxi. De quantos modos Jack pode comer os 
picolés, sendo que Jack comerá pelo menos um picolé 
e poderá comer todos, se quiser? (Não importa a 
ordem que Jack comerá os picolés) 

 
(A) 24 modos. 
(B) 48 modos. 
(C) 36 modos. 
(D) 120 modos. 
(E) 119 modos. 

INFORMÁTICA 

 

Questão 16  

 
Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação 
padrão, assinale a alternativa que apresenta o botão 
que possibilita AUMENTAR o TAMANHO DA FONTE:  

 

(A)  
 

(B)  
 

(C)   
 

(D)  
 

(E)  
 

Questão 17  

 
Considerando o software de Planilha Eletrônica  MS-
EXCEL 2007 em sua instalação padrão, para realizar a 
CONCATENAÇÃO de itens de texto (conteúdo) de duas 
células, o usuário deve utilizar na construção da 
“fórmula” o caractere (operador): 
 

(A) & 
(B) ^ 
(C) * 
(D) / 
(E) + 
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Questão 18  

 
Com o avanço da tecnologia, os Pendrives atualmente 
possuem capacidades de armazenamento 
relativamente grandes. Muitas pessoas utilizam esse 
dispositivo para fazer CÓPIAS DE SEGURANÇA de 
seus arquivos pessoais, realizando os chamados: 
 

(A) Compact. 
(B) Scandisk. 
(C) Browser. 
(D) Backup. 
(E) Reboot. 

 

Questão 19  

 
Assinale a alternativa que apresenta a ferramenta de 
sistema do Microsoft Windows 7, que PERMITE 
PERSONALIZAR AS CONFIGURAÇÕES DO 
COMPUTADOR, que aparece representada em partes 
na imagem abaixo: 

 
(A) Controle Gerencial. 
(B) Controle Global. 
(C) Windows Explorer. 
(D) Gerenciamento Inteligente. 
(E) Painel de Controle. 

 

Questão 20  

 
O Sistema de GERENCIAMENTO DE BANCO DE 
DADOS da Microsoft, incluído no pacote do Microsoft 
Office Professional, está representado corretamente na 
alternativa: 
 

(A) BASE. 
(B) NERO. 
(C) ACCESS. 
(D) BACKUP. 
(E) SCANDISK. 
 
 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

Questão 21  

 

De acordo com a Resolução nº 417/2004 do Conselho 
Federal de Farmácia, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) A dimensão ética da profissão farmacêutica é 
determinada, em todos os seus atos, pelo benefício 
ao ser humano, à coletividade e ao meio ambiente, 
sem qualquer discriminação. 
 

(B) O farmacêutico deve comunicar ao Conselho 
Regional de Farmácia, verbalmente, o afastamento 
de suas atividades profissionais das quais detém 
responsabilidade técnica, quando não houver outro 
farmacêutico que, legalmente, o substitua. 

 
(C) O farmacêutico, durante o tempo em que 

permanecer inscrito em um Conselho Regional de 
Farmácia, independentemente de estar ou não no 
exercício efetivo da profissão, deve denunciar às 
autoridades competentes quaisquer formas de 
poluição, deterioração do meio ambiente ou riscos 
inerentes ao trabalho, prejudiciais à saúde e à vida. 

 
(D) Quando atuante no serviço público, é vedado ao 

farmacêutico reduzir, irregularmente, quando em 
função de chefia, a remuneração devida a outro 
farmacêutico. 

 
(E) O farmacêutico, perante seus colegas e demais 

profissionais da equipe de saúde, deve 
comprometer-se a empenhar-se em elevar e firmar 
seu próprio conceito, procurando manter a 
confiança dos membros da equipe de trabalho e do 
público em geral. 

 

Questão 22  

 
Considerando a Resolução nº 461/2007 do Conselho 
Federal de Farmácia, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA. São circunstâncias 
atenuantes: 

 
I. A ação do indiciado não ter sido o fundamento 

para a consecução do evento. 
 

II. A confissão espontânea da infração, se for 
relevante para a descoberta da verdade, com o 
propósito de reparar ou diminuir as suas 
consequências para o exercício profissional e a 
saúde coletiva. 

 
III. Ter o indiciado sofrido coação a que não podia 

resistir para a prática do ato. 
 

IV. Ser o infrator primário, e a falta cometida, de 
natureza leve. 

 
V. Ter o indiciado atendido, no prazo determinado, 

as convocações, intimações, notificações ou 
requisições administrativas feitas pelo 
Conselho Regional de Farmácia da jurisdição. 

 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa V está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas.  
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Questão 23  

 
No que se refere à Lei nº 8.080/1990, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 

(A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 

(B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

 
(C) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, 

das empresas e da sociedade. 
 
(D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

 
(E) Entende-se por vigilância epidemiológica um 

conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com 
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 

 

Questão 24  

 
No tocante à Portaria GM/MS nº 533/2012, assinale a 
alternativa INCORRETA. Fica estabelecido o elenco de 
medicamentos e insumos da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME), no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a seguinte 
estrutura: 

 

(A) Relação Nacional de Medicamentos do 
Componente Básico da Assistência Material. 
 

(B) Relação Nacional de Medicamentos do 
Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica. 

 
(C) Relação Nacional de Medicamentos do 

Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica. 

 
(D) Relação Nacional de Insumos. 
 
(E) Relação Nacional de Medicamentos de Uso 

Hospitalar. 
 

Questão 25  

 
Acerca da Lei Federal nº 8.666/1993,  assinale a 
alternativa INCORRETA. São modalidades de licitação:  

 

(A) Concorrência. 
(B) Tomada de preços. 
(C) Convite. 
(D) Evicção. 
(E) Leilão. 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 26  

 
A respeito do Decreto Federal nº 5.450/2005, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

(A) O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de 
licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando 
a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços 
comuns for feita à distância em sessão pública, por 
meio de          sistema que promova a comunicação 
pela internet. 

 
(B) Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles 

cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser       subjetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais do mercado. 

 
(C) Para o julgamento das propostas, serão fixados 

critérios subjetivos que permitam aferir o menor 
preço, devendo ser considerados os prazos para a 
execução do contrato e do fornecimento, as 
especificações técnicas, os parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade e as demais condições 
definidas no edital. 

 
(D) Deverão ser previamente credenciados perante o 

provedor do sistema eletrônico somente a 
autoridade       competente do órgão promotor da 
licitação e o pregoeiro. 

 
(E) O credenciamento dar-se-á pela atribuição de 

chave de identificação e de senha, pessoal e 
transferível,       para acesso ao sistema eletrônico. 

 

Questão 27  

 
Quanto ao Decreto nº 7.508/2011, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no 
mínimo, ações e serviços de: 

 
I. Atenção primária. 

II. Urgência e emergência. 
III. Atenção psicossocial. 
IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 
V. Vigilância em saúde. 

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I, II  e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I, II, III  e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Questão 28  

 
Considerando a Resolução nº 418/2004 do Conselho 
Federal de Farmácia, assinale a alternativa 
INCORRETA.  Compete ao Relator da Comissão de 
Ética no Processo Ético-disciplinar: 

 

(A) Instruir o processo para julgamento. 
 

(B) Intimar pessoas. 
 

(C) Requerer perícias e demais provas ou diligências 
consideradas necessárias à instrução do processo. 
 

(D) Emitir sentença. 
 

(E) Requerer ao Presidente da Comissão de Ética a 
realização de nova sessão de depoimento, se 
necessário. 
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Questão 29  

 
No Brasil, o medicamento ainda é considerado um bem 
de consumo e não um insumo básico de saúde, o que 
favorece a desarticulação dos serviços farmacêuticos. 
A organização da Assistência Farmacêutica 
caracteriza-se por ações articuladas e sincronizadas 
entre as diversas partes que compõem esse sistema. 
As atividades do ciclo da Assistência Farmacêutica 
ocorrem numa sequência ordenada. As coordenações 
estaduais têm a responsabilidade de organizar as 
atividades do ciclo da Assistência Farmacêutica. Desta 
forma, pode-se dizer que uma das atribuições do 
farmacêutico do Consórcio é participar do Ciclo da 
Assistência Farmacêutica. Neste ciclo, a sequência 
ordenada CORRETAMENTE é representada por qual 
das afirmações abaixo: 

 
(A) Aquisição, armazenamento, distribuição, 

dispensação, acompanhamento, avaliação e 
supervisão das ações. 
 

(B) Seleção, programação, aquisição, armazenamento, 
distribuição, dispensação, acompanhamento, 
avaliação e supervisão das ações.  

 
(C) Programação, seleção, armazenamento, 

distribuição, dispensação, acompanhamento, 
avaliação. 

 
(D) Programação, seleção, aquisição, armazenamento, 

dispensação e supervisão das ações. 
 

(E) Seleção, programação, aquisição, armazenamento, 
distribuição e dispensação. 

 

Questão 30  

 
Dentre as atividades atribuídas ao profissional 
farmacêutico das Regionais de Saúde está a 
participação na elaboração de Políticas de Assistência 
Farmacêutica. Além desta atividade, podemos destacar 
como outra atribuição importante deste profissional:  

 
(A) Assessorar juridicamente os municípios do estado 

no planejamento de aquisição de medicamentos 
especiais. 
 

(B) Promover a manipulação de fármacos sólidos e 
líquidos com a finalidade de dispensação pelas 
farmácias especiais do município. 

 
(C) Organização de eventos, simpósios, cursos, 

treinamentos, congressos relacionados à sua área 
de atuação. 

 
(D) Realizar laudos de controle de qualidade dos 

medicamentos adquiridos. 
 

(E) Promover e articular campanhas de vacinação e 
doação de sangue junto à população dos 
municípios. 

 

Questão 31  

 
Após a entrega de medicamentos solicitados pelas 
Regionais de Saúde por meio de transportadoras, 
ocorre a etapa de separação, em que os medicamentos 
são separados de acordo com o município que irá 
retirar os produtos. Estes municípios são convocados 
a retirar os medicamentos nas Regionais de Saúde em 
um prazo de 72 horas. A responsabilidade da retirada 
destes medicamentos é do(a): 

(A) Funcionário do almoxarifado da Regional. 
(B) Funcionário do almoxarifado do Município.  
(C) Farmacêutico da Regional. 
(D) Farmacêutico do Município. 
(E) Transportadora contratada pelo Regional. 
 

Questão 32  

 
Reação Adversa a medicamento (RAM) é qualquer 
resposta a um medicamento que seja prejudicial, não 
intencional, e que ocorra nas doses normalmente 
utilizadas em seres humanos para profilaxia, 
diagnóstico e tratamento de doenças. Enquanto que a 
Queixa Técnica é qualquer problema com o 
medicamento relacionado com a falta de efeito 
terapêutico, alterações organolépticas (cor, odor, 
sabor), turvação, contaminação, quebra de emulsões, 
formação de precipitado, presença de corpos 
estranhos, alterações na embalagem primária e/ou 
secundária, alterações no rótulo, falta do medicamento 
no interior da embalagem e suspeitas de falsificações. 
Após receber uma reclamação de evento adverso ou 
queixa técnica, o farmacêutico do Consórcio deverá: 

 
I. Verificar se o produto foi adquirido pelo 

Consórcio, e em caso afirmativo, qual o número 
da nota fiscal e lote. 
 

II. Informar ao município que levantou a suspeita 
se o medicamento foi ou não adquirido pelo 
Consórcio. 

 
III. Encaminhar o laudo de análise do lote em 

questão ao município que levantou a suspeita, 
caso solicitado. 

 
IV. Caso seja realizado coleta para análise do 

medicamento e o laudo obtiver resultado 
insatisfatório, solicitar à empresa fornecedora 
para que seja efetuada a reposição/substituição 
do produto, se o município ainda tiver estoque 
do medicamento em questão, realizar o 
acompanhamento da troca. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e IV. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) I, III e IV. 
(E) Todas estão corretas. 
 

Questão 33  

 
Segundo a Resolução RDC 44/2009, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe 
sobre as Boas Práticas Farmacêuticas em Farmácias e 
Drogarias, não é permitida a dispensação e a 
comercialização em farmácias e drogarias dos 
seguintes itens: 

 
(A) Pasta de dente; enxaguatório bucal; fraldas e 

absorvente íntimo. 
 

(B) Preservativo; luva; nebulizador; glicosímetro; talas; 
monitor de pressão e termômetro. 

 
(C) Detergentes; desinfetantes; água sanitária; 

inseticidas e odorizantes de ambiente. 
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(D) Doces e gelatinas para dieta com restrição de 
açúcares; diet shakes e barrinhas de proteínas. 

 
(E) Autoteste para colesterol, fertilidade, glicose; 

gonadotrofina coriônica humana (hcg); lactato e 
parâmetros de coagulação. 

 

Questão 34  

 
Medicamentos estratégicos são aqueles utilizados em 
doenças que configuram problemas de saúde pública, 
que atingem ou põem em risco as coletividades e cuja 
estratégia de controle concentra-se no tratamento de 
seus portadores. A Portaria GM/MS n. 399/2006 divulga 
o Pacto pela Saúde, e a Portaria GM/MS n. 204/2007 
institui o financiamento em blocos e estabelece o 
Componente Estratégico do Bloco de Financiamento 
da Assistência Farmacêutica. Este componente é 
executado centralizadamente pelo Ministério da Saúde, 
com posterior distribuição às Secretarias Estaduais de 
Saúde e disponibilizado à população por meio de 
dispensação na rede pública estadual. Fazem parte 
dos medicamentos estratégicos que atendem estes 
programas específicos, aqueles utilizados no 
tratamento das seguintes doenças: 

 
I. DST/AIDS. 

II. Hanseníase. 
III. Artrite Reumatoide. 
IV. Dengue.  
V. Tuberculose.  

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 
(A) II, III e IV. 
(B) I, II e V. 
(C) II, III e V. 
(D) I, II e IV. 
(E) Todas estão corretas. 
 

Questão 35  

 
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASFs, de 
acordo com a Portaria 54/2008, devem ter profissionais 
de saúde podendo um deles ser o FARMACÊUTICO. A 
inserção do farmacêutico no NASF é importante por 
possibilitar o maior acesso da população ao 
medicamento e contribuir para o seu uso racional. 
Assim, o farmacêutico no NASF, no que se refere às 
ações de assistência farmacêutica na Gestão do 
Medicamento, deve: 

 
(A) Garantir recursos humanos, materiais e financeiros 

para o programa de saúde. 
 

(B) Educar a população e informar aos profissionais de 
saúde sobre o uso racional de medicamentos, por 
intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a 
dispensação e o uso. 
 

(C) Descentralizar a gestão do Plano Municipal de 
Saúde. 

 
(D) Promover a estruturação da assistência 

farmacêutica e garantir, em conjunto com as 
demais esferas de governo, o acesso da população 
aos medicamentos cuja dispensação esteja sob sua 
responsabilidade. 

 
(E) Gerenciar o setor de medicamentos (selecionar, 

programar, receber, armazenar, distribuir e 
dispensar medicamentos e insumos), com garantia 
da qualidade dos produtos e serviços. 

Questão 36  

 
As ações que proporcionam vantagens aos gestores 
municipais quanto à implantação dos serviços 
farmacêuticos na atenção básica de saúde dos 
municípios brasileiros podem ser relacionadas abaixo: 
 

I. Seleção dos medicamentos. 
 

II. Orientação sobre o uso correto dos 
medicamentos. 

 
III. Realização da farmacovigilância. 

 
IV. Organização da assistência farmacêutica nos 

municípios. 
 

V. Implantação da Farmácia Popular. 
 
 Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e V. 
(C) I e V. 
(D) Apenas a V. 
(E) Todas estão corretas. 

 

Questão 37  

 
Esta afirmativa refere-se à atividade mais importante 
da Assistência Farmacêutica: “A partir desta etapa da 
Assistência Farmacêutica é que são desenvolvidas as 
demais atividades, inclusive, o suporte aos 
prescritores.” Trata-se de um processo baseado em 
critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, 
estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e 
Terapêutica (CFT), visando assegurar medicamentos 
seguros, eficazes e custo-efetivo com a finalidade de 
racionalizar seu uso, harmonizar condutas 
terapêuticas, direcionar o processo de aquisição, 
produção e políticas farmacêuticas. 
 
O texto acima se refere à qual etapa do Ciclo da 
Assistência Farmacêutica: 

 
(A) Programação de medicamentos.  
(B) Dispensação de medicamentos 
(C) Aquisição de medicamentos.  
(D) Seleção de medicamentos.  
(E) Armazenamento de medicamentos.  
 

Questão 38  

 
Considerando a RDC ANVISA n

o
. 20/2011, que trata da 

dispensação de antimicrobianos. A RDC informa que 
estes antibióticos podem ser dispensados em 
farmácias do serviço público com assistência 
farmacêutica somente se: 

 
(A) Houver retenção da primeira via e registro em 

sistema informatizado. 
 

(B) Houver registro em livro apropriado, sem 
necessidade de retenção de receita. 

 
(C) A segunda via da prescrição ficar retida no serviço 

e a primeira via for devolvida ao paciente. 
 
(D) A primeira via ficar retida no serviço e a segunda 

via for devolvida ao paciente. 
 
(E) Houver registro em sistema informatizado sem 

necessidade de retenção de receita. 






Cargo: FARMACÊUTICO                                                                Página 
 

- 10 - 

Questão 39  

 
Considerando as Boas Práticas de Fabricação de 
Medicamentos (BPF) constantes na Resolução RDC n° 
17/2010, no que se refere ao controle de qualidade ao 
realizar o ensaio de identificação de um produto, qual 
seria a forma que uma empresa pode optar para a 
realização dos testes descritos na monografia de um 
produto, de acordo com a Farmacopeia de Referência? 

 
(A) A empresa deve optar pela realização de todos os 

testes descritos na monografia de referência do 
produto, exceto nos casos em que está descrito na 
própria monografia que pode haver exclusão. 
 

(B) A empresa pode optar pela realização de apenas 
um dos testes descritos na monografia de 
referência.  

 
(C) A empresa pode optar por não realizar qualquer tipo 

de teste, bastando utilizar os laudos dos produtos 
provenientes da empresa de origem. 

 
(D) A empresa pode optar pela realização de 50% dos 

testes descritos na monografia de referência. 
 
(E) A empresa pode optar pela realização de qualquer 

tipo de teste mesmo não previsto na farmacopéia, 
pois a garantia da qualidade do material é atestada 
pelo fornecedor.  

 

Questão 40  

 
Interações medicamentosas são eventos clínicos em 
que os efeitos de um fármaco são alterados pela 
presença de outro fármaco, alimento, bebida ou algum 
agente químico ambiental, constituindo causa comum 
de efeitos adversos. O desfecho de uma interação 
medicamentosa pode ser perigoso quando promove 
aumento da toxicidade de um fármaco. Considerando 
importante o conhecimento das interações 
“medicamento” X “medicamento”, assinale a 
alternativa correta quanto à presença de interações 
entre dois fármacos que podem levar ao 
desenvolvimento de gravidez indesejada:  

 
(A) Contraceptivos Orais  X  Ibuprofeno. 
(B) Contraceptivos Orais  X  Fenitoína.  
(C) Contraceptivos Orais  X  Fluoxetina. 
(D) Contraceptivos Orais  X  Omeprazol. 
(E) Contraceptivos Orais  X  Espironolactona. 
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RASCUNHO 
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