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Farmacêutico(a) 
 

 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 
falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma  das alternativas é correta . 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA”  de computador, que não deve conter rasuras. Questões que contenham 
respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas . 

5. O tempo de duração desta prova é de até três  horas (das 9 horas às 12 horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos deverão entregar o caderno de provas, o cartão resposta e assinar a Ata/Lista de 
Presença  para serem liberados. 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 30 (trinta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
conferência e lacre das provas e dos cartões resposta. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

Disciplina Nº de questões Pontuação por questão 

Parte I – Língua Portuguesa 10 (dez) questões  2,0 (dois) pontos 

Parte II – Saúde Pública  10 (dez) questões  2,0 (dois) pontos 

Parte III - Conhecimento Específico  10 (dez) questões  4,0 (dois) pontos 

. 
 

07/07/2013 
Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 
Site: http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos  
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Parte I – Língua Portuguesa 

(cada questão correta  equivale a 2,0 (dois) pontos) 
 

O maior sonho  – Marcelo Pires, Jornal Zero Hora, 16/06/2013 
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Uma menina de 11 anos chegou à Delegacia para a Criança e Adolescente em Porto Alegre. 
Carregando uma malinha de roupas, ela disse: "Nesse papel está escrito que eu tinha de vir aqui". 

A menina mostrou um recorte de jornal que ela guardava havia quatro meses  no seu quarto, 
em casa. A menina, nervosa, apontou a expressão maus-tratos que aparecia naquele pedacinho de 
reportagem. 

No recorte, viam-se claramente os monstrinhos da campanha publicitária O amor é a melhor 
herança, cuide das crianças. Depois de se acalmar, a menina contou que morava em uma cidade 
___ 30 quilômetros de Porto Alegre. 

Pra chegar à delegacia, pegou um ônibus. Daí, andou durante duas horas. A menina havia 
levado uma surra da mãe na noite anterior. Ela disse ao delegado: "Eu não fiz nada, estava 
arrumando meu quarto e minha mãe começou a dizer que eu estava muito demorada e a me bater". 

A longa jornada em busca de ajuda emocionou a todos. O caso foi encaminhado ao conselho 
tutelar. Dias depois, mãe e filha receberam o primeiro atendimento psicológico, requisito para que a 
menina de 11 anos voltasse para casa. Um pouco encabulada pelo susto que causou na família, a 
garotinha declarou: "Agora, estou feliz. Meu maior sonho é que tudo se resolva". 

Essa história foi notícia em ZH ___ 10 anos. Em 2003, a campanha dos Monstrinhos entrou no 
ar, levantando a bandeira de que o amor é a melhor herança. A campanha mostrava o bicho-papão, 
a mula sem cabeça, a bruxa malvada, o boi da cara preta e até o diabo – todos garantindo que 
monstruosidade mesmo é não tratar bem os nossos filhotes. 

A campanha repercutiu muito e o tema "colou" – em muitos carros, até hoje, a gente vê o 
adesivo da campanha. A música "maltratar as crianças é coisa que não se faz" também grudou -
neste caso, no ouvido de muita gente. 

Mas a história dessa menina de 11 anos talvez seja a maior prova de quanto  esta  campanha 
foi mobilizadora. E bem-vinda. 

Pois os monstros, nesta semana, voltaram ao ar. Como  uma  verdadeira legião de super-
heróis, foram chamados para mais uma missão: deixar claro que, se estamos preocupados com a 
melhor herança para nossas crianças, educação é fundamental (quem ama educa). 

Os monstros e seus filhotes voltaram para estimular o debate e dar visibilidade a soluções que 
colaborem com a qualidade da educação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. 

Educação é direito de todos. Educação, por isso, é responsabilidade de todos. Pais, alunos, 
professores, comunicadores, governantes, eleitores: o assunto vai  estar  em pauta. Vamos 
aproveitar para conversar a respeito. 

___ 10 anos, quando os Monstrinhos chegaram, não havia o Facebook, o Twitter, o Instagram, 
enfim, a campanha aconteceu sem a força das redes sociais. Temos, agora, a possibilidade de 
opinar muito mais, compartilhar muito mais, curtir e criticar a respeito de um tema que  é  essencial 
ao nosso dia a dia – e, claro, ao nosso futuro. 

A frase da menina de 11 anos (que, lá em 2003, procurou ajuda, sozinha,  em  uma delegacia 
de polícia) também é perfeita para resumir as esperanças de todos nós com relação ___ educação. 

O maior sonho é que tudo se resolva. 
 
1. A temática discutida no texto foi sistematizada na alternativa: 
a) A campanha realizada pela RBS TV em 2003. 
b) O retorno dos Monstrinhos à tela da televisão a fim de revitalizar a campanha de que “o amor é a melhor 

herança”. 
c) A necessidade de tornar os sonhos realidade. 
d) A busca por soluções que permitam que a educação se efetive como um direito de todos. 
e) A força que alguns personagens adquirem quando mostrados na televisão. 
 
2. A alternativa formada por palavras que preenchem correta e respectivamente  as lacunas nas linhas 8, 16, 
33 e 38 é: 
a) À – A – A - HÁ; 
b) HÁ – A – À – À; 
c) A – HÁ – HÁ – À; 
d) HÁ – HÁ – A – A; 
e) A – A – HÁ – À. 
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3. Em um texto devem ser usados elementos de coesão a fim de evitar a repetição de palavras. Releia 
atentamente o texto e marque a alternativa cujo pronome não esteja referindo-se à expressão “uma menina de 
11 anos” (linha 1): 
a) ela (linha 2). 
b) que  (linha 7). 
c) eu (linha 2). 
d) garotinha  (linha 15). 
e) ela (linha 10). 
 
4. Leia atentamente o texto em que aparece o trecho “No recorte, viam-se claramente os monstrinhos da 
campanha publicitária O amor é a melhor herança, cuide das crianças” (linhas 6 e 7) e depois assinale a 
alternativa em que se faz uma afirmação ERRADA sobre o mesmo: 
a) Seria possível estruturar o enunciado da seguinte forma “No recorte O amor é a melhor herança, cuide das 

crianças, viam-se claramente os monstrinhos da campanha publicitária”, sem que houvesse alteração no 
significado. 

b) O enunciado pode ser reescrito “Os monstrinhos eram vistos claramente no recorte da campanha publicitária 
O amor é a melhor herança, cuide das crianças”, sendo o seu sentido inicial mantido. 

c) A vírgula após “No recorte” ocorre em função de a oração estar em ordem inversa e o adjunto adverbial 
deslocado. 

d) O enunciado pode ser reescrito “Claramente, os monstrinhos eram vistos no recorte da campanha publicitária 
O amor é a melhor herança, cuide das crianças”, sendo o seu sentido inicial mantido. 

e) O sentido original seria mantido se o enunciado fosse reescrito “Viam-se, claramente, no recorte, os 
monstrinhos da campanha publicitária O amor é a melhor herança, cuide das crianças”. 

 
5. Leia com atenção as asserções a seguir: 
I – Ao escrever “A menina, nervosa, apontou a expressão maus-tratos...”(linha 4) o autor afirma que a menina é 
nervosa. 
II – Segundo o autor do texto, a história da menina de 11 anos é a maior prova de quanto a campanha dos 
Monstrinhos foi mobilizadora. 
III – Ao afirmar “Temos, agora, a possibilidade de opinar muito mais, compartilhar muito mais, curtir e criticar a 
respeito de um tema...” (linhas 34 e 35), fica implícito que em outros tempos as pessoas não opinavam, 
compartilhavam, curtiam ou criticavam como fazem na atualidade. 
A alternativa correta é: 
a) apenas a afirmativa I. 
b) apenas a afirmativa II. 
c) apenas a afirmativa III. 
d) apenas as afirmativas I e II. 
e) apenas as afirmativas I e III. 
 
6. Os conectores MAS (linha 23) e POR ISSO (linha 30) estabelecem, respectivamente, relações semânticas de: 
a) adição – explicação. 
b) oposição – conclusão. 
c) concessão – causa. 
d) oposição – causa. 
e) adição – conclusão. 
 
7. Assinale a alternativa em que se faz uma afirmativa em desacordo  com o que é dito no texto: 
a) A menina que procurou ajuda na delegacia sofria violência há algum tempo. 
b) O bicho-papão, a mula sem cabeça, a bruxa malvada, o boi da cara preta e o diabo são considerados 

monstros. 
c) Se a campanha de 2003 teve resultados positivos sem a presença das redes sociais, hoje as chances de a 

campanha ser eficaz são muito maiores. 
d) A educação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina precisa de melhorias. 
e) As redes sociais sempre têm como consequência resultados benéficos. 
 
8. A alternativa que apresenta palavras acentuadas, respectivamente, pelas mesmas regras que “ônibus ”, “daí” 
e “também ” é: 
a) música – até – alguém. 
b) vitória – nós – até. 
c) quilômetros – Ijuí – porém. 
d) responsável – é – parabéns. 
e) veículo – porém – Ijuí. 
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9. Leia atentamente as asserções a seguir: 
I – Ao afirmar “...e até o diabo...” (linha 18), o autor coloca o diabo como um ser que estaria numa escala 
argumentativa acima dos demais em termos de monstruosidade. 
II – No trecho “A campanha repercutiu muito e o tema "colou" – em muitos carros, até hoje, a gente vê o adesivo 
da campanha” (linhas 20-21), pode-se entender o verbo “colar” apenas em seu sentido literal, ou seja, de ter sido 
grudado nos carros. 
III – Em “Pra chegar à delegacia, pegou um ônibus. Daí, andou durante duas horas” (linha 9) há presença de 
marcas da oralidade (modo de usar a língua em sua forma falada). 
A alternativa correta  é: 
a) apenas a afirmativa I. 
b) apenas a afirmativa II. 
c) apenas a afirmativa III. 
d) apenas as afirmativas I e II. 
e) apenas as afirmativas I e III. 

 
10. Quando se escreve um texto, a seleção de palavras para compô-lo, normalmente, é feita de forma criteriosa. 
Os verbos também são usados com cuidado, de acordo com os sentidos que se deseja construir. Releia 
atentamente o texto e marque a alternativa em que o tempo verbal se diferencia dos demais: 
a) “Uma menina de 11 anos chegou à Delegacia” (linha 1). 
b) “...quando os Monstrinhos chegaram...” (linha 33). 
c) “A menina mostrou um recorte de jornal...”(linha 3). 
d) “A campanha mostrava o bicho-papão...” (linha 17). 
e) “Um pouco encabulada pelo susto que causou na família...”(linha 14). 
 

 
Parte II – Saúde Pública 

(cada questão correta  equivale a 2,0 (dois) pontos) 
 

11. Considerando a portaria nº 4217/2010 que aprova as normas de financiamento do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica, assinale a alternativa incorreta : 
a) O financiamento dos medicamentos que fazem parte do Elenco de Referência Nacional do Componente 

Básico da Assistência farmacêutica é de responsabilidade apenas dos governos municipais. 
b) O financiamento dos medicamentos que fazem parte do Elenco de Referência Nacional do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade apenas dos governos municipais, estaduais e 
federal. 

c) Os medicamentos que não constam na RENAME não podem ser financiados com recursos constantes na 
portaria nº4217/2010. 

d) A execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é descentralizada sendo de 
responsabilidade dos Municípios, do Distrito Federal e dos Estados. 

e) Nos procedimentos de aquisição, as Secretarias de Saúde devem seguir a legislação pertinente às licitações 
públicas no sentido de obter a proposta mais vantajosa para a administração. 

 
12. A RDC 44/2009 dispõe 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. Em relação ao exposto nesta legislação assinale a alternativa correta : 
I. As farmácias e drogarias devem obrigatoriamente possuir Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) 

expedida pela Anvisa; Autorização Especial de Funcionamento (AE) para farmácias.  
II. O uniforme ou a identificação usada pelo farmacêutico deve distingui-lo dos demais funcionários da farmácia 

ou drogaria.  
III. Os técnicos auxiliares devem realizar as atividades que não são privativas de farmacêutico respeitando os 

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do estabelecimento e o limite de atribuições e competências 
estabelecidos pela legislação vigente, sob supervisão do farmacêutico responsável técnico ou do 
farmacêutico substituto.  

IV. As farmácias e drogarias, abertas ao público, com farmacêutico responsável presente durante todo o horário 
de funcionamento, podem realizar a dispensação de qualquer medicamento solicitado por meio remoto.  

V. A atenção farmacêutica é função obrigatória do farmacêutico e deve 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.  

a) apenas as afirmativas I e II são corretas.  
b) apenas as afirmativas II e III são corretas. 
c) apenas as afirmativas I e IV são corretas.  
d) apenas as afirmativas I, II e V são corretas. 
e) apenas as afirmativas II, IV e V são corretas. 
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13. A Lei 8.080/90 define como áreas de atuação do Sistema Único de Saúde, exceto : 
a) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
b) Controle e fiscalização de alimentos, água e bebidas para o consumo humano. 
c) Ordenação de recursos humanos na área de saúde.  
d) Colaboração na proteção de meio ambiente, nele compreendido o trabalho. 
e) Prestação de serviço relacionados direta ou indiretamente relacionado com a saúde. 
 
14. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 67, de 8 de outubro de 2007 dispõe sobre Boas Práticas de 
Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. Desta forma, não  é 
verdadeiro afirmar: 
a) Aprova o Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais 

para Uso Humano em farmácias e seus Anexos. 
b) A farmácia é classificada conforme os 6 (seis) grupos de atividades estabelecidos no Regulamento Técnico 

desta Resolução, de acordo com a complexidade do processo de manipulação e das características dos 
insumos utilizados, para fins do atendimento aos critérios de Boas Práticas de Manipulação em Farmácias 
(BPMF). 

c) O descumprimento das disposições deste Regulamento Técnico e seus anexos sujeita os responsáveis às 
penalidades previstas na legislação sanitária vigente, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal 
cabíveis. 

d) Em caso de danos causados aos consumidores, comprovadamente decorrentes de desvios da qualidade na 
manipulação de preparações magistrais e oficinais, as farmácias estão sujeitas às penalidades previstas na 
legislação sanitária vigente, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal cabíveis dos responsáveis. 

e) O Regulamento Técnico que institui as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF) fixa os requisitos 
mínimos exigidos para o exercício das atividades de manipulação de preparações magistrais e oficinais nas 
indústrias farmacêuticas. 

 
15. A Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial. Marque a alternativa que não  corresponde a este Regulamento: 
a) Ficam autorizadas a produção, fabricação, importação, exportação, comércio e uso de substâncias e 

medicamentos proscritos. 
b) A Notificação de Receita é o documento que acompanhado de receita autoriza a dispensação de 

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

c) A Notificação de Receita "A" será válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão em todo o 
Território Nacional, sendo necessário que seja acompanhada da receita médica com justificativa do uso, 
quando para aquisição em outra Unidade Federativa. 

d) As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para uso 
odontológico e veterinário, respectivamente. 

e) É proibido distribuir amostras grátis de substâncias e/ou medicamentos constantes deste Regulamento 
Técnico e de suas atualizações. 

 
16. A Lei nº 9.787 de fevereiro de 1999 dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, 
dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos. Com base nesta Lei, é falso  afirmar: 
a) Denominação Comum Brasileira (DCB) – denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo 

aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária. Denominação Comum Internacional (DCI) – 
denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo recomendada pela Organização Mundial de 
Saúde. 

b) Medicamento Similar – aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma 
concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou 
diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, 
podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, 
embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou 
marca. 

c) Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser 
com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de 
outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB 
ou, na sua ausência, pela DCI. 

d) Medicamento de Referência – produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância 
sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente 
junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro. 

e) Produto Farmacêutico Intercambiável – não equivalente terapêutico de um medicamento de referência. 
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17. Com relação à dispensação de medicamentos antimicrobianos, é correto  afirmar: 
a) A RDC nº 20/2011 estabelece que o farmacêutico dispense a quantidade exatamente prescrita para o 

tratamento, sendo obrigatório dispor de apresentação comercial fracionável, não sendo permitida a 
dispensação de quantidade de medicamento antimicrobiano superior ao prescrito. 

b) A RDC nº 20/2011 estabelece que a receita deve ser elaborada em receituário simples, em duas vias e conter 
o nome completo, idade e sexo do usuário e tem validade de 30 dias após a data de emissão.  

c) A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos, exceto aqueles sujeitos a controle 
especial e não há limitação do número de itens contendo medicamentos antimicrobianos prescritos por 
receita. 

d) No ato da dispensação devem ser registrados os seguintes dados: data da dispensação, quantidade aviada do 
antimicrobiano, número do lote do medicamento dispensado e os dados do comprador (nome completo, n° da  
Carteira de identidade, endereço). 

e) A receita poderá ser aviada uma única vez e não poderá ser utilizada para aquisições posteriores, mesmo em 
situações de tratamento prolongado.  

 
18. Com relação à RDC 44/2009, indique a alternativa incorreta : 
a) Esta Resolução estabelece os critérios e condições mínimas para o cumprimento das 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.  

b) Esta Resolução se aplica às farmácias e drogarias em todo território nacional e, no que couber, às farmácias 
públicas, aos postos de medicamentos, às unidades volantes, aos estabelecimentos de atendimento privativo 
de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica.  

c) Com relação a aquisição de medicamentos, no momento do recebimento deverá ser verificado o estado de 
conservação, a legibilidade do número de lote e prazo de validade e a presença de mecanismo de 
conferência da autenticidade e origem do produto, além de observadas outras especificidades legais e 
regulamentares vigentes sobre rótulo e embalagem, a fim de evitar a exposição dos usuários a produtos 
falsificados, corrompidos, adulterados, alterados ou impróprios para o uso. 

d) De acordo com a RDC 44/2009, o usuário de medicamentos tem direito à informação e orientação com ênfase 
no cumprimento da posologia, interação com outros medicamentos e com alimentos, reconhecimento de 
reações adversas potenciais e condições de conservação do produto. 

e) Esta Resolução estabelece que para dispensar um medicamento é necessária a avaliação da prescrição, pelo 
farmacêutico, quanto: legibilidade e ausência de rasuras e emendas; identificação do usuário, identificação do 
medicamento, concentração, dosagem, forma farmacêutica e quantidade; modo de usar ou posologia; 
duração do tratamento; local e data da emissão; assinatura e identificação do prescritor com n° de reg istro no 
respectivo conselho profissional e em caso de dúvida o farmacêutico deverá entrar em contato com o 
prescritor para esclarecimentos. 

 
19. A Política Nacional de Medicamentos aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2004 define como um 
dos eixos estratégicos a utilização da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) como 
instrumento racionalizador das ações no âmbito da Assistência Farmacêutica. Diante disso assinale a alternativa 
correta : 
a) E tendo em vista que a qualidade da informação é tão importante quanto à do medicamento, em 2008 o 

Ministério da Saúde coloca à disposição o primeiro Formulário Terapêutico Nacional, elaborado a partir da 
RENAME 2006. 

b) Tendo em vista que todos os países com política nacional de uso de medicamentos possuem um formulário 
terapêutico, foi elaborado o FTN do Brasil em 2008, o qual é utilizado atualmente por prescritores e demais 
profissionais do cuidado à saúde com o propósito de orientar sua conduta no exercício profissional, no que diz 
respeito ao uso de medicamentos. 

c) Foi elaborado o FTN do Brasil que contém informações precisas e objetivas sobre prescrição, indicações 
terapêuticas, contraindicações, precauções, efeitos adversos, interações, esquemas e cuidados de 
administração, orientação ao paciente, formas e apresentações disponíveis comercialmente, além de 
aspectos farmacêuticos dos medicamentos selecionados. 

d) Foi elaborado o FTN do Brasil que está à disposição de prescritores e demais profissionais do cuidado à 
saúde para a compra através do endereço eletrônico do Ministério da Saúde.   

e) Foi elaborado o FTN do Brasil que contém informações precisas e objetivas sobre o mecanismo de ação, 
indicações terapêuticas, contraindicações, precauções, efeitos adversos, interações relativas aos 
medicamentos disponíveis comercialmente. 
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20. Na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (2012), conforme consta em seus anexos, houve a 
inclusão de fitoterápicos. Considerando essa fonte, selecione a alternativa na qual a indicação/ação para o 
fitoterápico esta incorreta :  
a) aroeira (Schinus terebenthifolius Raddi) – ação cicatrizante, anti-inflamatória e anti-séptica tópica, para uso 

ginecológico 
b) salgueiro (Salix alba L.) - tratamento de dor lombar baixa aguda. Apresenta ação anti-inflamatória 
c) unha-de-gato (Uncaria tomentosa) - Coadjuvante nos casos de artrites e osteoartrite. Apresenta ação 

antiinflamatória e imunomoduladora 
d) garra-do-diabo (Harpagophytum procumbens)- Tratamento da síndrome do cólon irritável. Apresenta ação 

antiflatulenta e antiespasmódica 
e) espinheira-santa (Maytenus officinalis Mabb.) - Coadjuvante no tratamento de gastrite e úlcera gastroduodenal 

e sintomas dispepsia. 
 

Parte III - Conhecimento Específico 
(cada questão correta  equivale a 4,0 (quatro) pontos) 

 
21. A poliomielite é uma doença que tem sido bem controlada com o processo de vacinação na maioria dos 
países. No Brasil, recentemente foi incluído no Programa Nacional de Imunizações a vacina injetável que contém 
vírus inativado da poliomielite. Assinale a alternativa que corresponde a essa vacina: 
a) Sabin. 
b) Influenza. 
c) Tríplice viral. 
d) Salk. 
e) Pneumocócica.  
 
22. Com relação às etapas do ciclo da assistência farmacêutica, assinale a alternativa incorreta : 
a) A seleção de medicamentos deve estar fundamentada em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, 

como também, na estrutura dos serviços de saúde. 
b) Programar medicamentos consiste em estimar quantidades a serem adquiridas, para atender determinada 

demanda de serviços, em um período definido de tempo, possuindo influência direta sobre o abastecimento e 
o acesso ao medicamento. 

c) A aquisição consiste num conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva o processo de compra dos 
medicamentos estabelecidos pela programação, considerando sempre a oferta de menor custo. 

d) O armazenamento consiste em um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem as 
atividades de recepção, estocagem, conservação e controle de estoque dos medicamentos. 

e) A dispensação é o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, 
em resposta à apresentação de uma prescrição elaborada por um profissional autorizado. 

 
23. Assinale a alternativa que compreende o processo de dispensação de medicamentos, segundo Marin (2003): 
a) Interpretação da prescrição, aviamento dos medicamentos, comunicação com o paciente. 
b) Interpretação da prescrição, aviamento dos medicamentos. 
c) Recebimento da prescrição, aviamento dos medicamentos, comunicação com o paciente e registro do 

atendimento. 
d) Recebimento da prescrição, interpretação da prescrição, aviamento dos medicamentos, entrega dos 

medicamentos, comunicação com o paciente e registro do atendimento. 
e) Interpretação da prescrição, comunicação com o paciente, aviamento dos medicamentos, registro do 

atendimento. 
 

24. Com relação ao ciclo da Assistência Farmacêutica, considere as afirmações a seguir e assinale a alternativa 
correta: 
I – A seleção de medicamentos é considerada o eixo do ciclo da Assistência Farmacêutica, já que as demais 

etapas são desenvolvidas com base no elenco de medicamentos selecionados. 
II – A Comissão de farmácia e Terapêutica deve ser a responsável pela condução técnica, política e 

administrativa da etapa de seleção de medicamentos. 
III – Uma seleção de medicamentos ideal deve incluir um grande número de medicamentos, priorizando 

associações que podem gerar uma melhor relação custo-efetividade. 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa I está correta. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




8 
 

 
25. A varfarina é um importante anticoagulante oral que encontra-se incluso na Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME). Seu uso é bastante significativo, considerando suas indicações 
terapêuticas. Sobre esse medicamento, analise as afirmativas a seguir e assinale aquela que contempla as 
opções corretas : 
I. Deve ser utilizado com cuidado em caso de: cirurgias recentes, insuficiência renal e/ou hepática.  
II. Uso associado com amiodarona pode gerar grave sangramento fatal.  
III. A orientação para elevar o consumo de fontes dietéticas ricas em vitamina K é necessária para melhorar a 

absorção do fármaco  
IV. O monitoramento diário do RNI, mantendo índices entre 5 e 8 é fundamental para o sucesso terapêutico.  
a) Apenas as afirmativas I e II são corretas.  
b) Apenas as afirmativas II e III são corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III são corretas.  
d) Apenas as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Apenas as afirmativas II e IV são corretas. 
 
26. Sobre os pacientes hipertensos e os fármacos anti-hipertensivos é correto  afirmar:  
a) Nos negros a prevalência e a gravidade da hipertensão são maiores. Para esses pacientes, desde que não 

haja contraindicações, o uso de diuréticos e bloqueadores de canais de cálcio é a opção mais racional. 
b) Em idosos o que mais prevalece é a pressão diastólica isolada. As classes de anti-hipertensivos 

recomendadas são os diuréticos tiazídicos, em baixas doses, IECA e bloqueadores de canais de cálcio.  
c) Em crianças há necessidade de manipulação de formulações de soluções endovenosas para se tornar 

possível a administração, sendo seu uso considerado off label. 
d) O tratamento de hipertensão em gestantes pode ser realizado com inibidores da enzima conversora da 

angiotensina II e antagonistas seletivos de receptores de angiotensina II. 
e) Os diurético da alça, em especial a hidroclorotiazida, são a primeira escolha no tratamento da hipertensão. 
 
27. Suspensões são formas farmacêuticas que consistem em sistemas heterogêneos em que a fase externa ou 

contínua é líquida ou semi-sólida e a fase interna ou dispersa é constituída por partículas sólidas insolúveis no 
meio utilizado. O diâmetro médio das partículas pode variar, segundo os casos, desde cerca de 0,1 µm até 
algumas centenas de micra. Marque a alternativa que não está correta: 

a) em farmácia, as suspensões são utilizadas com três finalidades principais, isto é, para uso oral, para aplicação 
tópica na pele e nas mucosas ou para administração parenteral.  

b) o emprego das suspensões justifica-se por várias razões, designadamente pela insolubilidade dos fármacos 
nos veículos habitualmente usados, pelo mau sabor que os compostos podem apresentar em solução ou no 
estado de pó, ou pelo fato de se pretender prolongar uma ação medicamentosa, retardando-se a absorção de 
um fármaco por via injetável, por exemplo. 

c) Numa suspensão líquida haverá a tendência para as partículas sólidas se unirem umas às outras, floculando 
ou originando agregados mais firmes que sedimentam e que não são suscetíveis de serem novamente 
suspensos. 

d) Do ponto de vista galênico, interessa obter suspensões que depositem rapidamente e que se possam 
reconstituir com facilidade por agitação. 

e) O diâmetro das partículas suspensas é importante numa suspensão parenteral, já que partículas demasiado 
volumosas podem obstruir a agulha, e partículas muito pequenas podem não produzir a ação prolongada que 
eventualmente se pretenda. 

 
28. Comprimidos são preparações farmacêuticas de consistência sólida, forma variada, geralmente cilíndrica ou 
lenticular, obtidas agregando, por meio de pressão, várias substâncias medicamentosas secas e podendo ou não 
encontrar-se envolvidos por revestimentos especiais. Marque a alternativa que não  está correta: 
a) A forma farmacêutica comprimido apresenta várias vantagens como, por exemplo: precisão na dosagem; 

conservação melhor do que a apresentada pelas soluções; rapidez na preparação; economia , atendendo à 
facilidade de produção e rendimento; boa apresentação; fácil deglutição; reduzido volume. 

b) Os comprimidos podem ser usados com finalidade terapêutica, analítica e depuradora de águas. 
c) Do ponto de vista terapêutico, os comprimidos podem ser administrados por via hipodérmica (em injetável ou 

em implantação); podem desempenhar apenas uma ação externa local, na pele ou nas mucosas; por 
administração oral (dissolução na boca, administração sublingual, ingestão e desagregação no estômago ou 
no intestino, etc.). 

d) O comprimido é obtido pela compressão do pó numa câmara de compressão formada na matriz da máquina. 
Para que se consiga fazer a compressão da maioria das substâncias é necessária a presença de adjuvantes 
que apresentam várias finalidades. 

e) Os adjuvantes facultativos são adicionados à substância ativa e destinam-se a conferir ao produto a comprimir 
as características adequadas de compressibilidade ou a facilitar a cedência do fármaco. Os adjuvantes 
tecnológicos são adicionados devido à natureza específica do fármaco ou para aumentar a adesão do doente 
à terapêutica. 
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29. Com relação à orientação farmacêutica a usuários de insulina no controle do diabetes mellitus é importante 
salientar: 
a) Exclusivamente sobre a necessidade de dieta com restrição alimentar associada ao tratamento, o que 

favorece a diminuição dos índices glicêmicos. 
b) Sobre a necessidade de monitoramento regular da glicemia e principalmente durante atividade física e longos 

períodos de jejum, o que indica ao prescritor a necessidade ou não de ajuste de dose do fármaco.  
c) Sobre a importância da aplicação subcutânea e sempre na região próxima ao umbigo.    
d) Não há informações relevantes para o uso e guarda dos medicamentos. 
e) Que não pode ser utilizada concomitantemente a metformina devido ao risco de interação medicamentosa 

potencialmente fatal.  
 
30. Sobre interações medicamentosas é correto  afirmar: 
a) Adultos em uso de anti-hipertensivos constituem o grupo mais propenso. 
b) Fármacos de maior índice terapêutico oferecem maior risco. 
c) Pode ocorrer quando dois fármacos são administrados em dias alternados e por tempo prolongado. 
d) Pode ocorrer quando dois fármacos são administrados concomitantemente, independente de serem 

administrados no mesmo horário e do período de tratamento. 
e) Sempre oferecem risco ao usuário de medicamentos, ou seja, não é possível obter-se sucesso na terapia 

quando se utiliza dois ou mais medicamentos.  
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