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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, 
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

novembro

22 22 de novembro

das 15 às 18h

35 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

5SS2 Farmacêutico 
Corresponsável



.
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Língua Portuguesa 5 questões

Viver em sociedade

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se 
ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e 
satisfazer seus interesses e desejos.

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser 
humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e ali-
mentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na 
cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indús-
tria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, 
como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de 
saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana 
necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe 
dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas cren-
ças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque 
escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessi-
dade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, 
seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armaze-
nado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, 
sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém 
com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavel-
mente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode 
satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal 
modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita 
apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as 
necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é 
aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas 
as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, 
têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são 
repartidos igualmente entre todos.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem 
conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem 
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.

Conhecimentos Gerais (15 questões)
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3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação 
correta para a seguinte frase.

“Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar 
livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é 
um esporte de que me agrado muito e isso é vida em 
sociedade.”

a. ( ) Ontem, pela manhã eu, que sou fã de espor-
tes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito, e isso é vida em sociedade.

b. ( ) Ontem pela manhã, eu que, sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida, em sociedade.

c. ( ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito; e isso é vida em sociedade.

d. ( ) Ontem, pela manhã, eu que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte, de que me 
agrado muito e, isso, é vida em sociedade.

e. ( X ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa correta sobre parônimos e 
seus significados.

a. ( X ) Infligir (aplicar uma pena);  
infringir (desobedecer)

b. ( ) Cede (lugar onde funciona um governo);  
sede (vontade de beber água)

c. ( ) Descrição (ser discreto); discrição (representar 
algo ou alguém por palavras)

d. ( ) Deferir (discordar); diferir (concordar)
e. ( ) Comprimento (saudação);  

cumprimento (extensão)

1. Assinale a alternativa que define corretamente a 
tese defendida pelo autor.

a. ( ) A justiça é dispensável na sociedade humana.
b. ( X ) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem 

sociedade.
c. ( ) As pessoas podem melhorar a vida em socie-

dade mesmo sem se organizarem com justiça 
e equidade.

d. ( ) Todas as pessoas devem satisfazer suas neces-
sidades na sociedade humana.

e. ( ) Os seres humanos vivem juntos por consequ-
ência de suas escolhas.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a 
alternativa em que a análise colocada entre parênte-
ses está correta.

a. ( ) Os seres humanos não vivem juntos. (Esta 
frase apresenta linguagem conotativa pelo 
seu forte poder emotivo)

b. ( ) Para que essa repartição se faça com justiça… 
(O termo sublinhado completa o sentido da 
palavra “repartição”, ou seja, “é preciso justiça 
na repartição de deveres e direitos”)

c. ( X ) A sociedade humana é um conjunto de pes-
soas ligadas pela necessidade. (Em uma aná-
lise sintática, no termo sublinhado, temos a 
presença de um predicado nominal)

d. ( ) E muito provavelmente ficaria louca se conti-
nuasse sozinha por muito tempo. (A palavra 
sublinhada é um adjunto adnominal, já que é 
um adjetivo e como tal, um termo acessório 
na oração)

e. ( ) E não basta que a vida social permita apenas 
a satisfação de algumas necessidades da pes-
soa humana. (Se o termo sublinhado fosse 
trocado por “convivências sociais”, os verbos 

“bastar e permitir” deveriam estar no plural 
também, por questão de concordância verbal 
adequada)
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7. Identifique abaixo as afirmativas que correspon-
dem à Antártida (Antártica).

1. Continente onde se registradam temperaturas 
muito baixas.

2. É o continente mais inóspito do planeta.
3. Possui muitas regiões que ainda não foram 

exploradas.
4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:

Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e 
verde começou a subir. As máquinas fotográficas 
captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira 
(18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo  
             estava a ser hasteado na 
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua 
agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano, 
também ele “Estado observador não membro”.

Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em:  
http://www.publico.pt/mundo/noticia/

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( ) da ISIS
b. ( ) do Qatar
c. ( X ) da Palestina
d. ( ) da China
e. ( ) da Síria

5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe 
sobre a convivência social em seu ambiente de traba-
lho e, para isso, vale-se de um memorando.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
uma possível frase de desfecho do texto e um fecho 
da referida correspondência.

a. ( ) Assim, contamos com vosso apoio. 
Respeitosamente.

b. ( ) Sem mais para o momento, contamos com 
seu apoio. Atenciosamente.

c. ( ) Seu apoio é importante para nosso pedido. 
Atenciosamente.

d. ( X ) Diante do contexto apresentado, contamos 
com seu apoio. Respeitosamente.

e. ( ) Vosso apoio é importante para nosso pedido. 
Respeitosamente.

Aspectos históricos,  
geográficos e culturais 5 questões

6. O relatório “Perspectivas da População Mundial: 
A Revisão de 2015”, publicado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preo-
cupantes sobre o crescimento da população.

Assinale a alternativa correta sobre o assunto.

a. ( X ) A população mundial deve ter grande cresci-
mento nas próximas décadas, prevendo-se que 
em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.

b. ( ) Embora o número de crianças tenha crescido 
nas últimas décadas, diminui sensivelmente o 
número de pessoas idosas.

c. ( ) Na maior parte dos países a população de 
idosos é quase o dobro da população em 
idade produtiva, inviabilizando os sistemas de 
saúde e previdência públicos.

d. ( ) É uma tendência, que se registra desde a 
década de 60 do século XX, o declínio da 
população mundial, provavelmente em razão 
das baixas taxas de fertilidade.

e. ( ) Até o final do século XXI, dois terços da popu-
lação mundial vai ser formada por “Latinos” 
e vai habitar o território que vai da Baixa 
Califórnia ao Golfo do México.
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Noções de Informática 5 questões

11. O MS Word 2007 em português permite localizar 
uma série de caracteres ou elementos especiais de um 
documento. Dentre esses, pode-se citar:

1. Espaço em branco
2. Caractere de seção
3. Caractere de tabulação
4. Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) São corretos apenas os itens 2 e 4.
b. ( X ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em portu-
guês tem a função de:

a. ( ) Ajustar a quantidade de casas decimais de um 
número ao padrão da planilha.

b. ( ) Ajustar o sinal de um número, colocando-o 
entre parênteses no caso de ser negativo.

c. ( ) Transformar em número inteiro um número 
real.

d. ( ) Realizar divisões sem saldo, arrumando o 
número dividendo para eliminar restos após a 
divisão.

e. ( X ) Remover os espaços de uma sequência de 
caracteres de texto, com exceção dos espaços 
simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que 
o MS Word 2010 em português pode trabalhar em 
uma página com orientação Retrato?

a. ( ) 2
b. ( ) 3
c. ( ) 5
d. ( X ) 11
e. ( ) 19

9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de 
julho de 2014), foram assinados os acordos consti-
tutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e 
do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado 
a prover apoio mútuo aos membros em cenários de 
flutuações no balanço de pagamentos.

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo 
inter-regional a que se referem as informações acima e 
os países que dele fazem parte.

a. ( ) IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
b. ( X ) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul.
c. ( ) CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e 

Cabo Verde.
d. ( ) MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai, 

Uruguai e outros países da América do Sul.
e. ( ) UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a 
orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde 
do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem 
parte do mês mundial de conscientização sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico do câncer 
de próstata.

Esse mês é conhecido como:

a. ( ) Janeiro verão.
b. ( ) Fevereiro carnaval saúde.
c. ( ) Outubro Rosa.
d. ( X ) Novembro Azul.
e. ( ) Dezembro verão saudável.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada 
seleção em um documento do MS Word 2010 em 
português a partir da guia:

a. ( ) Exibição
b. ( ) Inserir
c. ( X ) Revisão
d. ( ) Referências
e. ( ) Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de 
um única coluna no MS Excel 2010 em português, 
deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de 
células de uma única linha.

Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:

a. ( X ) Transpor
b. ( ) Sem bordas
c. ( ) Manter largura da coluna original
d. ( ) Valores e formatação original
e. ( ) Valores
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

16. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Farmácia foram criados em 1960 com as seguintes 
atribuições:

a. ( ) Os Conselhos Regionais têm autoridade sani-
tária para determinar o funcionamento de 
estabelecimentos farmacêuticos.

b. ( ) O Conselho Federal deve registrar os profissio-
nais de acordo com a presente lei e expedir a 
carteira profissional.

c. ( X ) Os Conselhos Regionais têm a atribuição de 
fiscalizar o exercício profissional do farmacêu-
tico em todos os âmbitos de atuação, tendo 
como referência o código de ética profissional 
e a legislação sanitária.

d. ( ) O Conselho Federal tem a atribuição de fisca-
lizar o exercício profissional do farmacêutico 
em todos os locais de atuação, tendo como 
referência o código de ética profissional e a 
legislação sanitária.

e. ( ) O Conselho Federal deve instaurar processo 
administrativo contra farmacêuticos que 
agem em desacordo com o Código de Ética da 
Profissão.

17. São atribuições privativas dos profissionais 
farmacêuticos:

a. ( ) Assessoramento e responsabilidade técnica 
em indústrias de praguicidas.

b. ( ) Análises químicas ou físico-químicas em 
indústrias farmacêuticas e/ou químicas.

c. ( ) Distribuição, guarda e estocagem de produtos 
domissanitizantes, tóxicos e corrosivos.

d. ( X ) Responsabilidade técnica por funções de 
dispensação de fórmulas magistrais.

e. ( ) Responsabilidade técnica por funções de dis-
pensação de medicamentos, excetuando-se 
aqueles isentos de prescrição.

18. A política brasileira para o acesso e o uso racional 
de medicamentos passou por fases de desenvolvi-
mento, que incluíram:

a. ( ) A Central de Medicamentos, que foi responsá-
vel pela implantação da Lei dos Genéricos no 
Brasil.

b. ( X ) A Política Nacional de Medicamentos, de 
1998, que indicou a reorientação da assis-
tência farmacêutica com descentralização da 
gestão.

c. ( ) A publicação da I Política Nacional de 
Medicamentos, construída no âmbito da I 
Conferência Nacional de Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica.

d. ( ) A Política Nacional de Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica, publicada pelo 
Ministério da Saúde, que estabeleceu as 
regras de funcionamento para o Programa 
“Saúde Não Tem Preço”.

e. ( ) A Política Nacional de Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica, que teve a CEME 
como modelo de organização e descentraliza-
ção da assistência farmacêutica para Estados e 
Municípios.

19. A Base Nacional de Dados de ações e serviços 
da Assistência Farmacêutica preconiza que os dados 
gerados pelas atividades da assistência farmacêutica 
em todos os serviços sejam registrados e compilados.

Entre os dados exigidos pela Portaria que a institui, 
estão os citados:

a. ( X ) Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) 
do usuário e validade do produto.

b. ( ) Registro do lote do produto e orientações 
dispensadas.

c. ( ) Data de validade do produto e ordem de aten-
dimento das prioridades.

d. ( ) Maior valor da unidade de fornecimento do 
produto adquirido e custo de distribuição.

e. ( ) Orientações que foram ofertadas ao usuário 
sobre o uso correto dos medicamentos.
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20. Sobre o regramento instituído pela Portaria 
no 1.555, de 30 de julho de 2013, está correto afirmar:

a. ( ) As ações e os recursos financeiros relacionados 
à Assistência Farmacêutica, quando constando 
no Plano Estadual de Saúde, não deverão ser 
descritos no Plano Municipal de Saúde.

b. ( ) As Secretarias de Saúde dos Estados e dos 
Municípios manterão registro físico dos 
documentos que comprovem a aplicação dos 
recursos financeiros estaduais e municipais 
do Componente Básico e Extraordinário da 
Assistência Farmacêutica.

c. ( ) Os registros de alvará sanitário das unidades 
dispensadoras de medicamentos deverão 
ser anexados aos instrumentos de monitora-
mento das ações da assistência farmacêutica 
municipal.

d. ( ) O Plano Municipal de Assistência Farmacêutica 
deverá ser reavaliado trimestralmente pelos 
gestores e funcionários do setor.

e. ( X ) As ações, os serviços e os recursos financeiros 
relacionados à Assistência Farmacêutica cons-
tarão nos instrumentos de planejamento e 
gestão do SUS.

21. Assinale a alternativa correta sobre os métodos 
de programação de medicamentos:

a. ( ) O método oferta de serviços é indicado 
quando há períodos prolongados de desabas-
tecimento de medicamentos no serviço.

b. ( ) O método oferta de serviços é aplicado em 
situações em que não se tem disponibilidade 
alguma de dados epidemiológicos.

c. ( X ) O método consumo histórico consiste na 
análise do comportamento do consumo 
dos medicamentos com base em uma série 
histórica.

d. ( ) O método consumo ajustado não pode ser 
aplicado para doenças que não possuem 
serviço de registro e acompanhamento 
de usuários porque é dependente dessas 
informações.

e. ( ) O método perfil epidemiológico é indepen-
dente da capacidade instalada do serviço e a 
sazonalidade, aplicando dados do DATASUS 
para a programação.

22. A execução do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica envolve a gestão pública para garantir o 
acesso aos medicamentos essenciais.

Sobre este componente, é correto afirmar:

a. ( ) Os Estados têm atribuições relativas ao 
Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, sendo o Componente Básico 
atribuição dos Municípios apenas.

b. ( X ) Medicamentos fitoterápicos padronizados 
pela RENAME poderão ser adquiridos e 
distribuídos pelos Municípios com recur-
sos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica.

c. ( ) Cabe ao Ministério da Saúde o financiamento 
e a aquisição dos medicamentos antimicrobia-
nos de uso sistêmico sujeitos a controle espe-
cial, para distribuição nas unidades de saúde.

d. ( ) Cabe aos Estados o financiamento e a aquisi-
ção dos medicamentos contraceptivos e insu-
mos do Programa Saúde da Mulher.

e. ( ) Os insumos relativos ao controle de diabe-
tes deverão ser financiados com recursos 
provenientes da contrapartida estadual 
para o Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica.

23. O termo “Atenção Farmacêutica” foi consenso no 
Brasil e em 2002 o seu conceito brasileiro foi publi-
cado. Sobre este conceito, é correto afirmar:

a. ( ) Tem foco na organização gerencial dos servi-
ços farmacêuticos.

b. ( ) Tem a assistência farmacêutica como um de 
seus componentes.

c. ( ) Tem foco nas ações de tratamento e recupera-
ção da saúde das pessoas.

d. ( X ) É um modelo de prática farmacêutica 
desenvolvido no contexto da assistência 
farmacêutica.

e. ( ) É um modelo de prática farmacêutica desen-
volvido para ambientes de serviços públicos 
não hospitalares.
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24. A dispensação de medicamentos deve atender a 
padrões mínimos de procedimentos que garantam o 
uso adequado dos medicamentos.

As Diretrizes para Estruturação de Farmácias no 
âmbito do Sistema Único de Saúde definem algumas 
das etapas deste processo, dentre elas:

1. Cadastro do título de eleitor do usuário.
2. Recebimento da prescrição e validação da 

prescrição.
3. Separação do medicamento, checagem da 

receita com o medicamento a ser dispensado 
e registro do atendimento.

4. Orientações sobre o uso do produto.
5. Autorização da dispensação pelo gerente da 

unidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

25. A propaganda de produtos farmacêuticos tem 
regulamentação específica determinada pela ANVISA.

Neste âmbito, é vedado:

a. ( ) anunciar propaganda de medicamentos isen-
tos de prescrição médica em sites de vendas.

b. ( ) anunciar medicamentos registrados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária nos 
casos exigidos por lei.

c. ( ) atribuir propriedades farmacológicas ao medi-
camento, quer para tratamento sintomático, 
quer para tratamento curativo.

d. ( ) veicular propaganda, publicidade e promoção 
de medicamentos de venda sob prescrição 
pela internet.

e. ( X ) incluir mensagens, verbais e não verbais, que 
possam confundir as indicações registradas na 
ANVISA para o medicamento.

26. A RDC no 39, de 14 de agosto de 2013, define:

a. ( X ) Insumo farmacêutico é droga ou substância 
aditiva ou complementar de qualquer natu-
reza, destinada ao emprego em medicamento.

b. ( ) Produto a granel é qualquer produto que 
tenha passado por todas as etapas de produ-
ção e embalagem em grandes volumes para 
atendimento hospitalar.

c. ( ) Produtos para saúde são produtos enqua-
drados como produtos médicos (materiais e 
equipamentos) ou produtos para consumo 
humano.

d. ( ) Produto intermediário é produto parcialmente 
processado que pode ser comercializado para 
fins veterinários.

e. ( ) Insumo farmacêutico ativo biológico refere-se 
aos insumos farmacêuticos ativos sobre orga-
nismos vivos, mesmo antes das etapas finais 
de produção.

27. Nas atividades de assistência farmacêutica, é de 
competência da farmácia hospitalar:

1. participar do processo de seleção e aquisição 
de medicamentos, acatando as decisões das 
equipes médicas quanto à qualidade da tera-
pia medicamentosa selecionada.

2. dispor do setor de farmacotécnica para pro-
dução de antissépticos e/ou medicamentos.

3. participar da comissão de terapia nutricional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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28. O Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica é uma estratégia para garantir a integra-
lidade nos tratamentos com medicamentos, em nível 
ambulatorial, na forma das linhas de cuidado definidas 
nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

Em relação ao Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica, disposto na Portaria GM/MS 
no 1.554/2013, é correto:

a. ( ) São exemplos de doenças contempladas 
no âmbito do Componente Especializado: 
Tracoma, Aids, Dislipidemia e Glaucoma.

b. ( ) Os medicamentos do Grupo 3 são de res-
ponsabilidade das Secretarias de Saúde do 
Distrito Federal e dos Municípios e compõem 
parte do elenco do Componente Estratégico 
da Assistência Farmacêutica.

c. ( X ) Os medicamentos que fazem parte das linhas 
de cuidado para as doenças contempladas 
neste Componente estão divididos em três 
grupos conforme características, responsabili-
dades e formas de organização distintas.

d. ( ) Unidades hospitalares especializadas são as 
unidades responsáveis pelo diagnóstico e 
acompanhamento das doenças atendidas 
pelo Componente Especializado.

e. ( ) Todas as solicitações de medicamentos aten-
didos pelo Componente devem ser renovadas 
obrigatoriamente a cada 30 dias.

29. São condições, doenças ou agravos atendidos pelo 
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica:

a. ( ) AIDS, tuberculose e doença de Gaucher.
b. ( X ) Cólera, doença de Chagas e controle do 

tabagismo.
c. ( ) Hanseníase, doenças hematológicas e 

hipercolesterolemia.
d. ( ) Doença de Chagas, artrite reumatoide e asma 

grave.
e. ( ) Doença de Gaucher, artrite reumatóide e 

esquizofrenia.

30. Para a seleção de medicamentos, é recomendado 
utilizar o melhor nível de evidência a respeito da eficá-
cia e segurança dos medicamentos, baseado na hie-
rarquia dos desenhos dos estudos disponíveis sobre o 
produto.

Qual dos tipos de estudo abaixo é considerado como 
de maior nível de evidência para recomendações 
terapêuticas?

a. ( ) Estudos de caso-controle.
b. ( ) Séries de casos clínicos.
c. ( ) Séries de casos clínicos complexos agrupados.
d. ( ) Meta-análises de ensaios qualitativos clínicos 

randomizados.
e. ( X ) Meta-análises de ensaios clínicos compará-

veis e com validade interna, com adequado 
poder final.

31. Nas comissões de controle de infecção hospitalar, 
a atuação do farmacêutico deve ser:

a. ( ) de fiscalizador.
b. ( ) de protetor.
c. ( X ) permanente.
d. ( ) de consultor.
e. ( ) de observador.

32. Não é exemplo de interação farmacocinética:

a. ( ) De absorção, no uso de metoclopramida e 
Vitamina A.

b. ( ) De distribuição, no uso de salfonamidas e 
anestésicos locais.

c. ( ) De excreção, no uso de diuréticos osmóticos e 
lítio.

d. ( ) De absorção, no uso de rifampicina e contra-
ceptivos orais.

e. ( X ) Sinérgico, no uso de trimetoprima e 
sulfametaxazol.



Página 12

Estado de Santa Catarina

5SS2 Farmacêutico Corresponsável

33. No acompanhamento da farmacoterapia de 
pacientes hipertensos é importante a avaliação da 
pressão arterial fora do ambiente de consultório em 
diferentes momentos.

Identifique, entre as situações abaixo, aquelas em que 
a Sociedade Brasileira de Cardiologia indica a Medida 
Residencial da Pressão Arterial:

1. Identificação da hipertensão mascarada.
2. Avaliação dos efeitos adversos dos medica-

mentos anti-hipertensivos.
3. Controle dos fatores alimentares e psicológi-

cos da doença.
4. Acompanhamento das condições clínicas 

que requerem controle rigoroso da pressão 
arterial.

Assinale a alternativa que indica todas as situações 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as situações 1 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as situações 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as situações 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as situações 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as situações 1, 2, 3 e 4.

34. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 Insulina

1. de ação rápida
2. de ação intermediária
3. de ação prolongada

Coluna 2 Tipo

( ) NPH
( ) Glargina
( ) Regular ou cristalina

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 • 2 • 3
b. ( ) 1 • 3 • 2
c. ( ) 2 • 1 • 3
d. ( X ) 2 • 3 • 1
e. ( ) 3 • 2 • 1

35. Em 2002 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
estabeleceu doze estratégias que os países devem 
desenvolver para promover o uso racional de medica-
mentos em seus territórios.

Entre as afirmativas abaixo, indique quais são estraté-
gias estabelecidas pela (OMS):

1. Educação dos usuários sobre medicamentos.
2. Gasto governamental suficiente para a com-

pra de medicamentos e serviços.
3. Formação dos profissionais de saúde em far-

macoeconomia, em larga escala.
4. Publicação da lista de medicamentos registra-

dos no país.
5. Constituição de comitês de farmácia e tera-

pêutica em instituições de saúde e instâncias 
de gestão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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