
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 009/2018
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CARGO:
FARMACÊUTICO

(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10; 
Informática: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 40. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

Cientistas buscam seu lugar nas Eleições 2018

Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio e, quem sabe, até 
aumentar sua representatividade no cenário político 
nacional, elegendo cientistas para o Congresso e 
para as legislaturas estaduais.
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses 
uma série de documentos endereçados aos 
futuros candidatos do Executivo e do Legislativo, 
delineando propostas e prioridades para o setor — 
entre elas, a recomposição do orçamento federal 
de Ciência e Tecnologia (reduzido pela metade nos 
últimos cinco anos), a recriação do MCTI como 
ministério único (separado das Comunicações), a 
desburocratização dos sistemas de pesquisa e o 
fomento à inovação, tanto na esfera pública quanto 
na indústria.

(Trecho. Herton Escobar. O Estado de São Paulo. 
04 Maio 2018. Disponível em: <http://ciencia.
estadao.com.br/blogs/herton-escobar/cientistas-
buscam-seu-lugar-nas-eleicoes-2018/>)

01. O texto acima tem como objetivo:

a) Informar sobre as novas estratégias dos cientistas 
brasileiros para conquistar mais apoio do Estado.
b) Criticar as ações políticas que os cientistas 
brasileiros vêm apresentando para as eleições de 
2018.
c) Apoiar o interesse dos cientistas brasileiros em 
contribuir no cenário político nacional.
d) Esclarecer que o Estado considera a ciência 
como prioridade de investimentos.
________________________________________

02. “COMBALIDOS por uma sequência 
de cortes orçamentários e diversas tentativas 
frustradas de transformar a ciência numa prioridade 
de Estado, cientistas brasileiros apostam nas 
eleições deste ano para conquistar mais apoio.”

Mantém-se a coerência do trecho, se a palavra 
destacada for substituída por:

a) Estimulados.
b) Indiferentes.

c) Abalados.
d) Fortalecidos.
________________________________________

03. “Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste ano 
para conquistar mais apoio.”

Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE 
o emprego da vírgula no trecho destacado acima.

a) A vírgula separa um aposto explicativo.
b) A vírgula marca que os períodos estão em ordem 
inversa.
c) A vírgula sinaliza uma pausa para o leitor respirar.
d) A vírgula está separando uma oração explicativa.
________________________________________

04. “(...) até aumentar sua representatividade 
no cenário político nacional, elegendo CIENTISTAS 
para o Congresso e para as legislaturas estaduais”

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
está substituído CORRETAMENTE por um pronome 
oblíquo.

a) Elegendo-os.
b) Elegendo-as.
c) Elegendo-lhes.
d) Elegendo-se.
 ________________________________________

05. “A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e 
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses uma 
série de documentos endereçados aos futuros 
candidatos do Executivo e do Legislativo.”

Assinale a alternativa que contém um termo 
acessório, podendo ser retirado sem prejuízo para a 
construção da oração e para o sentido.

a) Devem divulgar.
b) Documentos.
c) Nos próximos meses.
d) Candidatos.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. Um navio petroleiro é um tipo específico 
de navio tanque usado para transporte de petróleo 
bruto e seus derivados. Em uma viagem, esse navio 
transporta 330 mil m3 de petróleo. Sabe-se que a 
densidade do petróleo é igual 0,85 g/cm3, e que um 
barril armazena 136 kg de petróleo. O número de 
barris que esse navio carrega é de aproximadamente: 
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a) 1.105

b) 2.106

c) 4.106

d) 3.107

________________________________________

07.  A função exponencial verifica-se quando 
a variável está no expoente e cuja base é sempre 
maior que zero e diferente de um. Dada a função 
f(x) = 27.3x, o valor de x que satisfaz a equação f(x) 

= , é:

a) 2/3
b) -4/3
c) -5/3
d) 7/3
________________________________________

08. O conceito de razão é a maneira mais 
habitual e prática de fazer a comparação relativa 
entre duas grandezas. Se a razão x/y   é 4, sendo 
Y diferente de 0, logo o valor da razão de (2x-y)/7y 
vale: 

a) 7
b) 5/2
c) 4/3
d) 1
________________________________________

09. Uma caixa d’água de formato cúbico 
encontrava-se parcialmente cheia de água e 
totalmente apoiada em uma superfície plana e 
horizontal. Uma pedra maciça de volume 128 litros 
foi inserida no interior da caixa e o nível da água 
subiu 20 cm. A capacidade total dessa caixa d’água 
é igual a:

a) 400 litros.
b) 484 litros.
c) 512 litros.
d) 568 litros.
________________________________________

10. O gráfico de uma função do segundo 
grau é uma parábola que, dependendo do valor 
do coeficiente do temo x2, terá a concavidade 
voltada para cima ou para baixo. Um objeto é 
lançado obliquamente e sua trajetória é descrita 
pela equação y = - 5x2 + 40x, onde y representa 
sua altura em metros e x é o alcance, também em 
metros. A altura máxima atingida pelo objeto é de:

a) 80 m
b) 70 m
c) 60 m
d) 30 m

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA
________________________________________

11. Qual a linguagem de programação é utilizada 
para criar macros dentro do Microsoft Excel 2013 
da guia do desenvolvedor?

a) VB .NET
b) VBA
c) VB6
d) JAVA
________________________________________

12. Qual motivo abaixo melhor explica a 
segurança do protocolo HTTPs?
 
a) Utiliza Criptografia no tráfego de dados.
b) Impede ataque de Malware.
c) Efetua varredura na URL procurando vírus.
d) Impede ataque de Phishing.
________________________________________

13. Qual Sistema de Segurança implícito dentro 
do Windows10 é responsável por controlar tráfego 
de entrada e saída em uma rede interna e externa e 
criar uma política de segurança no ponto de rede?

a) Windows Update.
b) Configuração TCP/IP.
c) Firewall.
d) Antivírus.
________________________________________

14. Assinale a alternativa que descreve todos 
os passos para proteger com senha um arquivo 
considerando o editor Microsoft Word 2013.

a) Menu “Editar”  > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
b) Menu “Arquivo” > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
c) Menu “Arquivo” > Definir Senha > Criptografar 
com Senha.
d) Menu “Editar” > Definir Senha > Criptografar com 
Senha.
________________________________________

15. Qual função do Microsoft Excel 2013 permite 
localizar valores dentro de listas e tabelas?

a) SEARCH
b) BUSCAR
c) PROCV
d) PROB
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QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

16. Conforme a Resolução RDC Nº 15/2012 
que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o 
processamento de produtos para saúde, a definição 
do processo físico ou químico que destrói a maioria 
dos microrganismos de artigos semicríticos, 
inclusive micobactérias e fungos, EXCETO um 
número elevado de esporos bacterianos é:

a) Desinfecção de alto nível.
b) Desinfecção de nível intermediário.
c) Limpeza. 
d) Pré-limpeza.
________________________________________

17. Das alternativas apresentadas a seguir, 
assinale a alternativa CORRETA em relação a 
resolução RDC Nº 34/2010, que dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para produtos saneantes 
desinfestantes. 

I. Agente fumigante - substância ou mistura de 
substâncias que apresentam propriedade de 
volatilização quando submetidas à ação do calor ou 
de outra fonte adequada de energia, destinadas ao 
tratamento de um ambiente, mediante a liberação 
de uma quantidade adequada de princípio ativo e 
eventuais carreadores.
II. Inseticida Biológico - é aquele que possui como 
ingrediente ativo, um microrganismo (vírus, fungos, 
bactérias ou protozoários).
III. Repelentes - são formulações destinadas a 
repelir animais indesejáveis (sinantrópicos).
IV. Os saneantes desinfestantes para venda livre ao 
consumidor serão comercializados já na diluição de 
uso e devem ter o(s) ingrediente(s) ativo(s) na(s) 
concentração(ões) necessária(s) para assegurar 
ação eficaz conforme suas indicações e instruções 
de uso.
V. Na fabricação de produtos saneantes 
desinfestantes somente podem ser usadas 
substâncias ativas permitidas pela Autoridade 
Sanitária Competente.

a) As afirmativas II e III estão incorretas.
b) Apenas a afirmativa II está incorreta.
c) Apenas a afirmativa I e II estão incorretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

18. A atuação da farmácia clínica junto 
ao Programa de Gerenciamento do Uso de 
Antimicrobianos é primordial para melhorar os 
resultados em saúde do paciente. Para seu 
desenvolvimento, é importante a presença 
de um farmacêutico clínico dedicado, com 
formação adequada e conhecimento nessa área.

Das alternativas apresentadas abaixo, assinale a 
alternativa CORRETA em relação às atividades 
voltadas ao uso de antimicrobianos desenvolvidas 
pela farmácia clínica:

I. Auxílio na detecção e prevenção de 
interações indesejáveis tais como medicamento-
medicamento, medicamento-alimento, 
medicamento nutrição enteral.
II. Auditoria prospectiva da prescrição após a 
dispensação inicial pela farmácia.
III. Auxílio na detecção e prevenção de reações 
adversas e erros de medicação.
IV. Auxílio na otimização da posologia conforme 
características clínicas do paciente (peso, função 
e hepática, hemodiálise, diálise peritoneal), 
agente etiológico, sítio infeccioso e características 
farmacocinéticas e farmacodinâmicas do 
medicamento.

a) Somente as afirmativas II e III estão incorretas.
b) Somente a afirmativa II está incorreta.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão incorretas.

______________________________________

19. A metadona é um analgésico opioide 
sintético, que apresenta características 
analgésicas semelhantes à morfina. Sua ação 
analgésica ocorre no sistema nervoso central, 
cérebro e medula espinhal. A metadona altera os 
processos relacionados tanto à percepção como 
à resposta emocional à dor. De acordo com a 
Portaria 344/98 este medicamento está sujeito à 
notificação de receita:

a) Lista A1 – substâncias entorpecentes.
b) Lista B1 – substâncias psicotrópicas.
c) Lista A2 – substâncias entorpecentes.
d) Lista B2 – substâncias psicotrópicas 
anorexígenas.
______________________________________

20. De acordo com a Portaria 344/98, das 
alternativas apresentadas abaixo, assinale a 
alternativa INCORRETA em relação a Notificação 
de Receita, para as substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial.

a) A Notificação de Receita deverá estar 
preenchida de forma legível, sendo a quantidade 
em algarismos arábicos e por extenso, sem 
emenda ou rasura.
b) A Notificação de Receita será retida pela 
farmácia ou drogaria e a receita devolvida 
ao paciente devidamente carimbada, como 
comprovante do aviamento ou da dispensação.
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c) A Notificação de Receita é personalizada e 
intransferível, devendo conter somente uma 
substância das listas “A1” e “A2” (entorpecentes) e 
“A3”, “B1” e “B2” (psicotrópicas), “C2” (retinóides de 
uso sistêmico) e “C3” (imunossupressoras).
d) As prescrições por cirurgiões dentistas só 
poderão ser feitas quando para uso odontológico 
e a Notificação de Receita “A” será válida por 90 
(noventa) dias a contar da data de sua emissão.
________________________________________

21. Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação à Lei N° 9.787/1999 que estabelece o 
medicamento genérico, dispõe sobre a utilização 
de nomes genéricos em produtos farmacêuticos. 

a) Produto Farmacêutico Intercambiável – 
equivalente terapêutico de um medicamento de 
referência, comprovados, essencialmente, os 
mesmos efeitos de eficácia e segurança.
b) Medicamento de Referência – 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.
________________________________________

22. A preparação farmacêutica, líquida, límpida, 
hidro alcoólica, de sabor adocicado, agradável, 
apresentando teor alcoólico na faixa de 20% a 50% 
é?

a) Elixir.
b) Xarope.
c) Emulsão.
d) Colutório.

23. As formas farmacêuticas desempenham um 
papel fundamental no processo terapêutico. Forma 
farmacêutica é uma combinação da forma na qual 
o medicamento é apresentado pelo fabricante 
(forma de apresentação). Das alternativas listadas 
abaixo, assinale a INCORRETA em relação à forma 
farmacêutica sólida.
 
a) Comprimido mastigável - É o comprimido 
formulado para que possa ser mastigado, produzindo 
um sabor residual agradável na cavidade oral.
b) Comprimido efervescente - É o comprimido 
contendo, em adição aos ingredientes ativos, 
substâncias ácidas e carbonatos ou bicarbonatos, 
os quais liberam dióxido de carbono quando o 
comprimido é dissolvido em água. 
c) Comprimido revestido de liberação retardada - 
Consiste de duas seções cilíndricas pré-fabricadas 
(corpo e tampa) que se encaixam e cujas 
extremidades são arredondadas. É tipicamente 
preenchida com princípios ativos e excipientes na 
forma sólida.
d) Comprimido - É a forma farmacêutica sólida 
contendo uma dose única de um ou mais princípios 
ativos, com ou sem excipientes, obtida pela 
compressão de volumes uniformes de partículas. 
Pode ser de uma ampla variedade de tamanhos, 
formatos, apresentar marcações na superfície e ser 
revestido ou não.
________________________________________

24. Sobre a  Lei N° 8.080/1990 que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes, em 
relação aos objetivos e atribuições do Sistema Único 
de Saúde -  SUS, assinale a alternativa CORRETA.
 
I. A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde.
II. A assistência às pessoas por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais 
e das atividades preventivas.
III. A participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico.
IV. A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
V. A participação no controle e na fiscalização 
da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está incorreta.
c) Somente a afirmativa IV está incorreta.
d) Todas as afirmativas estão incorretas.



5

25. Das alternativas apresentadas abaixo, qual 
NÃO compete à direção estadual do Sistema Único 
de Saúde (SUS) (Lei N° 8.080/1990)?
 
a) Promover a descentralização para os Municípios 
dos serviços e das ações de saúde.
b) Participar da definição de normas e mecanismos 
de controle, com órgãos afins, de agravo sobre o 
meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham 
repercussão na saúde humana.
c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de 
saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades 
que permaneçam em sua organização administrativa.
d) Estabelecer normas, em caráter suplementar, 
para o controle e avaliação das ações e serviços de 
saúde.
_________________________________________

26. Das alternativas apresentadas abaixo, 
assinale a alternativa CORRETA em relação às 
competências da direção municipal do Sistema de 
Saúde (SUS) (Lei N° 8.080/1990):
 
I. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde.
II. Participar do planejamento, programação e 
organização da rede regionalizada e hierarquizada 
do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação 
com sua direção estadual.
III. Colaborar na fiscalização das agressões ao 
meio ambiente que tenham repercussão sobre a 
saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, 
estaduais e federais competentes, para controlá-las.
IV. Formar consórcios administrativos intermunicipais.
V. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
VI. Colaborar com a União e os Estados na execução 
da vigilância sanitária de portos, aeroportos e 
fronteiras.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está incorreta.
c) Somente as afirmativas I e II estão incorretas.
d) Somente a afirmativa VI está incorreta. 
_________________________________________
27. O armazenamento correto de medicamentos 
abrange um conjunto de procedimentos técnicos e 
administrativos que envolvem as atividades de:

a) Processo de recepção e recebimento, estocagem, 
guarda de medicamentos, conservação de 
medicamentos e controle de estoque.
b) Processo de compra dos medicamentos 
estabelecidos pela programação, com o objetivo de 
suprir as unidades de saúde.
c) Processo de programação de medicamentos 
no qual consiste em estimar quantidades a serem 
adquiridas, para atender determinada demanda 
de serviços, em um período definido de tempo.

d) Processo de escolha de medicamentos eficazes 
e seguros, imprescindíveis ao atendimento das 
necessidades de uma dada população.
________________________________________

28. A recepção de medicamentos é uma das 
etapas mais importantes do armazenamento na 
gerência dos estoques. Em relação a recepção 
e recebimento de medicamentos, assinale a 
alternativa INCORRETA.
 
a) Os medicamentos só deverão ser recebidos 
acompanhados de documentação fiscal (exemplo: 
nota fiscal, nota de empenho, guia de remessa 
etc.).
b) A quantidade de medicamento recebida 
deve estar em conformidade com a quantidade 
solicitada. Para maior segurança na conferência, 
a recepção deve dispor de cópias de todos os 
pedidos de compras efetuados.
c) Todos os medicamentos recebidos devem 
ser armazenados em freezer até conferência e 
liberação pelo profissional farmacêutico. 
d) Os medicamentos devem ser entregues 
em conformidade com a solicitação: forma 
farmacêutica, concentração, apresentação e 
condições de conservação e inviolabilidade.
________________________________________

29. Estocar consiste em ordenar 
adequadamente os produtos em áreas apropriadas, 
de acordo com suas características e condições 
de conservação exigidas. Os medicamentos 
termolábeis, particularmente sensíveis à 
ação da temperatura, geralmente requerem 
armazenamento sob refrigeração:
 
a) Entre 2ºC e 8ºC.
b) Entre 15ºC e 20ºC.
c) Entre 8ºC e 20ºC.
d) Entre 2ºC e 15ºC.
________________________________________
30. A estabilidade é definida como o tempo 
no qual um produto mantém, dentro dos limites 
especificados e em todo o seu período de utilização, 
as mesmas propriedades e características 
que possuía no momento em que foi obtido. 
Das alternativas apresentadas em relação à 
estabilidade dos produtos farmacêuticos, assinale 
a alternativa INCORRETA.

a) A estabilidade dos produtos farmacêuticos 
pode ser classificada em química, física, 
microbiológica, terapêutica e toxicológica.
b) A estabilidade química nos produtos é uma 
medida da sua resistência ao crescimento 
microbiano, bactérias e fungos, proveniente dos 
insumos e do ambiente durante a obtenção, 
estocagem e uso.
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c) A estabilidade terapêutica é a manutenção das 
propriedades terapêuticas do medicamento. O efeito 
terapêutico é dependente do teor do fármaco e da 
sua biodisponibilidade. Assim, qualquer alteração 
na forma farmacêutica que reduza a quantidade 
do fármaco, afeta a estabilidade terapêutica, pois 
diminui sua concentração no sítio de ação.
d) As características físicas das formas farmacêuticas 
podem se alterar com o tempo, como a dureza e 
taxa de dissolução nos comprimidos, uniformidade, 
aparência, viscosidade, sabor, odor ou, ainda, haver 
separação de fases e formação de precipitados.
_________________________________________

31. Conservar medicamentos é manter os 
produtos em condições satisfatórias de estocagem 
para manutenção de sua estabilidade e integridade. 
Das alternativas citadas abaixo, qual NÃO é um fator 
intrínseco que afeta a estabilidade do medicamento?
. 
a) Tamanho das partículas do fármaco.
b) Uniformidade da dose.
c) Interações entre os fármacos.
d) Temperatura.
_________________________________________

32. As formulações de Nutrição Parenteral (NP) 
são extemporâneas, das alternativas listadas abaixo 
em relação ao controle da qualidade, assinale a 
alternativa CORRETA.

I. O Controle de Qualidade deve avaliar todos os 
aspectos relativos aos produtos farmacêuticos, 
correlatos, materiais de embalagem, NP, 
procedimentos de limpeza, higiene e sanitização, 
conservação e transporte da NP, de modo a garantir 
que suas especificações e critérios estabelecidos.
II. Os produtos farmacêuticos e correlatos devem 
ser inspecionados no recebimento para verificar a 
integridade física da embalagem e as informações 
dos rótulos.
III. O certificado de análise de cada produto 
farmacêutico e correlato emitido pelo fabricante 
deve ser avaliado para verificar o atendimento às 
especificações estabelecidas.
IV. Antes da desinfecção para entrada na área de 
manipulação, os produtos farmacêuticos e correlatos 
devem ser inspecionados visivelmente para verificar 
a sua integridade física, a ausência de partículas e 
as informações dos rótulos de cada unidade do lote 
(100%).
V. A manipulação deve ser avaliada quanto 
à existência, adequação e cumprimento de 
procedimentos padronizados e escritos.

a) Somente a afirmativa III está incorreta. 
b) Somente as afirmativas III, IV e V estão incorretas.
c) Todas as afirmativas estão incorretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

33. Conforme Portaria N° 272/1998, em relação 
ao prazo de validade da Nutrição Parenteral (NP), 
assinale a alternativa INCORRETA.
 
a) Toda NP deve apresentar no rótulo um 
apropriado prazo de validade com indicação das 
condições para sua conservação.
b) A determinação do prazo de validade pode 
ser baseada em informações de avaliações 
da estabilidade fisico-química das drogas e 
considerações sobre a sua esterilidade, ou através 
de realização de testes de estabilidade.
c) Os estudos de estabilidade para determinar 
a validade das NP devem ser conduzidos em 
temperatura adequada (acima de 30 °C) visando 
preservar suas características químicas e 
microbiológicas e seu prazo de validade não pode 
ultrapassar 12 meses.  
d) Ocorrendo mudança significativa no 
procedimento de preparação, preparador, 
equipamentos, produtos farmacêuticos, correlatos 
e materiais de embalagem, que possa afetar 
a estabilidade e, portanto, alterar o prazo de 
validade da NP, deve ser realizado novo estudo de 
estabilidade.
________________________________________

34. As Denominações Comuns Brasileiras - 
DCB são compostas pelo código de cinco dígitos, 
o nome comum ou genérico adotado e o número 
de registro.  Das alternativas apresentadas abaixo, 
dos fundamentos gerais, assinale a alternativa 
INCORRETA para as regras adotadas para a 
nomenclatura das DCB (RDC N° 63/2012):
 
a) A nomenclatura deve obedecer à grafia e fonética 
do latim e/ou o nome comercial marca de fábrica 
ou outros nomes fantasia mediante permissão da 
ANVISA.
b) O nome comum ou genérico deve ser fonética e 
ortograficamente distinto de outros já existentes e 
possuir a grafia mais simples possível.
c) O uso de número ou letra isolados deve ser 
evitado e, se necessário, pode ser utilizada letra 
maiúscula.
d) Devem ser evitados nomes comuns ou 
genéricos que, por ortografia ou fonética induzam 
alguma sugestão de ordem anatômica, fisiológica, 
patológica, terapêutica ou que possam dar margem 
a confusão com outros.
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35. Das alternativas apresentadas a seguir 
em relação à RDC 67/2007 que dispõe sobre 
Boas Práticas de Manipulação de Preparações 
Magistrais e Oficinais para Uso Humano em 
farmácias, assinale a alternativa CORRETA.

I. As BPMF estabelecem para as farmácias os 
requisitos mínimos para a aquisição e controle 
de qualidade da matéria-prima, armazenamento, 
manipulação, fracionamento, conservação, 
transporte e dispensação de preparações 
magistrais e oficinais, obrigatórios à habilitação 
de farmácias públicas ou privadas ao exercício 
dessas atividades.
II. As farmácias que mantêm filiais devem possuir 
laboratórios de manipulação funcionando em 
todas elas, não sendo permitidas filiais ou postos 
exclusivamente para coleta de receitas, podendo, 
porém, a farmácia centralizar a manipulação de 
determinados grupos de atividades em sua matriz 
ou qualquer de suas filiais, desde que atenda às 
exigências desta Resolução.
III. É facultado à farmácia centralizar, em um de 
seus estabelecimentos, as atividades do controle 
de qualidade, sem prejuízo dos controles em 
processos necessários para avaliação das 
preparações manipuladas.
IV. Medicamentos manipulados em farmácia de 
atendimento privativo de unidade hospitalar ou 
qualquer equivalente de assistência médica, 
somente podem ser utilizados em pacientes 
internados ou sob os cuidados da própria 
instituição, sendo vedada a comercialização dos 
mesmos.
V. Não é permitida à farmácia a dispensação de 
medicamentos manipulados em substituição 
a medicamentos industrializados, sejam de 
referência, genéricos ou similares.

a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Somente a afirmativa V está incorreta. 
________________________________________

36. De acordo com a RDC N° 67/2007, em 
relação à Responsabilidade Técnica, aponte 
a alternativa INCORRETA quanto à atividade 
profissional.
 
a) O Responsável pela manipulação, inclusive 
pela avaliação das prescrições é o farmacêutico, 
com registro no seu respectivo Conselho Regional 
de Farmácia.
b) A avaliação farmacêutica das prescrições, quanto 
à concentração, viabilidade e compatibilidade 
físico-química e farmacológica dos componentes, 
dose e via de administração, deve ser feita antes 
do início da manipulação.

c) Quando a dose ou posologia dos produtos 
prescritos ultrapassar os limites farmacológicos 
ou a prescrição apresentar incompatibilidade 
ou interações potencialmente perigosas, o 
farmacêutico deve solicitar confirmação expressa 
do profissional prescritor. Na ausência ou negativa 
de confirmação, a farmácia não pode aviar e/ou 
dispensar o produto.
d) Somente o profissional farmacêutico poderá 
fazer alterações necessárias nas prescrições 
de medicamentos quando a dose estiver acima 
da dosagem permitida e à base de substâncias 
sujeitas ao controle especial. 
________________________________________

37. A Resolução CFF Nº 578/2013 regulamenta 
as atribuições técnico-gerenciais do farmacêutico 
na gestão da assistência farmacêutica no âmbito 
do Sistema Único de Saúde. Das alternativas 
apresentadas abaixo, qual NÃO faz parte das 
atribuições do profissional farmacêutico?
 
a) Participar na formulação de políticas e no 
planejamento das ações, em consonância com a 
política de saúde de sua esfera de atuação e com 
o controle social.
b) Participar do processo de seleção de 
medicamentos.
c) Avaliar, de forma permanente, as condições 
existentes para o armazenamento, a distribuição 
e a dispensação de medicamentos, realizando 
os encaminhamentos necessários para atender à 
legislação sanitária vigente.
d) Receitar, prescrever, atestar ou emitir laudos de 
forma secreta ou ilegível sem a devida identificação 
de seu número de registro no Conselho Regional 
de Farmácia. 
________________________________________

38. Conforme descrito na Resolução N° 
596/2014, que dispõe sobre o Código de Ética 
Farmacêutica, qual das alternativas apresentadas 
a seguir é proibida ao farmacêutico?

a) Praticar ato profissional que cause dano 
material, físico, moral ou psicológico, que possa 
ser caracterizado como imperícia, negligência ou 
imprudência.
b) Exercer a profissão farmacêutica respeitando 
os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a 
legislação vigentes. 
c) Respeitar o direito de decisão do usuário sobre 
seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, 
excetuando-se aquele que, mediante laudo médico 
ou determinação judicial, for considerado incapaz 
de discernir sobre opções de tratamento ou decidir 
sobre sua própria saúde e bem-estar.
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d) Guardar sigilo de fatos e informações de que 
tenha conhecimento no exercício da profissão, 
excetuando-se os casos amparados pela legislação 
vigente, cujo dever legal exija comunicação, 
denúncia ou relato a quem de direito.
________________________________________

39. A via de administração é o caminho pelo 
qual um medicamento é colocado em contato com 
o organismo. A via de administração no espaço 
epidural, situado entre a dura-máter e o periósteo 
do canal vertebral é?
 
a) Epidural.
b) Intra-arterial.
c) Intra-articular.
d) Intratecal.
________________________________________

40. Das alternativas apresentadas a seguir 
sobre a Portaria Nº 4.283/2010, que aprova 
as diretrizes e estratégias para organização, 
fortalecimento e aprimoramento das ações e 
serviços de farmácia no âmbito dos hospitais, 
assinale a alternativa CORRETA.

I. Os princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e a Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica foram concebidas diretrizes e 
relacionadas estratégias, objetivando organizar, 
fortalecer e aprimorar as ações da assistência 
farmacêutica em hospitais, tendo como eixos 
estruturantes, a segurança e a promoção do uso 
racional de medicamentos e de outras tecnologias 
em saúde.
II. Os objetivos principais da gestão da farmácia 
hospitalar: garantir o abastecimento, dispensação, 
acesso, controle, rastreabilidade e uso racional de 
medicamentos e de outras tecnologias em saúde; 
assegurar o desenvolvimento de práticas clínico-
assistenciais que permitam monitorar a utilização

de medicamentos e outras tecnologias em saúde; 
otimizar a relação entre custo, benefício e risco das 
tecnologias e processos assistenciais; desenvolver 
ações de assistência farmacêutica, articuladas e 
sincronizadas com as diretrizes institucionais; e 
participar ativamente do aperfeiçoamento contínuo 
das práticas da equipe de saúde.
III. Dentro da visão da integralidade do cuidado, 
a farmácia hospitalar, além das atividades 
logísticas tradicionais, deve desenvolver ações 
assistenciais e técnico-científicas, contribuindo 
para a qualidade e racionalidade do processo de 
utilização dos medicamentos e de outros produtos 
para a saúde e para a humanização da atenção 
ao usuário. Esta atividade deve ser desenvolvida, 
preferencialmente, no contexto multidisciplinar, 
privilegiando a interação direta com os usuários.
IV. A implantação de um sistema racional de 
distribuição de medicamentos e de outros 
produtos para a saúde deve ser priorizada pelo 
estabelecimento de saúde e pelo farmacêutico, 
de forma a buscar processos que garantam a 
segurança do paciente, a orientação necessária 
ao uso racional do medicamento, sendo 
recomendada a adoção do sistema individual 
ou unitário de dispensação. No contexto da 
segurança, a avaliação farmacêutica das 
prescrições deve priorizar aquelas que contenham 
antimicrobianos e medicamentos potencialmente 
perigosos, observando concentração, viabilidade, 
compatibilidade físico-química e farmacológica dos 
componentes, dose, dosagem, forma farmacêutica, 
via e horários de administração, devendo ser 
realizada antes do início da dispensação e 
manipulação.

a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão incorretas.
d) Somente a afirmativa III está incorreta. 

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 25/06/2018.


