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SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA Nº 001/2016
DATA DA PROVA: 24/04/2016

CARGO:

FARMACÊUTICO
(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: Questões 01 a 10;
Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 15; Conhecimentos Específicos: Questões 16 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
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Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
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.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto e responda às questões de 01 a 08,
a seguir:
O assassino era o escriba
Paulo Leminsky
Meu professor de análise sintática era o tipo do
sujeito inexistente.
Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida,
regular como um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto
adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito
assindético de nos torturar com um aposto.
Casou com uma regência.
Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome.
E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.
Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.
A interjeição do bigode declinava partículas
expletivas,
conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.
________________________________________
01. A respeito da estrutura e interpretação do texto,
é possível afirmar que é:
a) um texto jornalístico que faz uso do vocabulário
pertencente ao campo da gramática, com fins
humorísticos.
b) um texto poético que faz uma sátira com o
vocabulário gramatical, no intuito de demonstrar a
inutilidade destes termos.
c) um poema que combina vocábulos pertencentes
ao campo do conhecimento gramatical ao fazer
uma narrativa, com intenções de expressividade.
d) uma narração cuja intenção é demonstrar a falta
de objetividade dos termos gramaticais.
________________________________________
02. A respeito da identificação do sujeito do texto
com um “pleonasmo”, podemos afirmar que se trata
de uma figura de linguagem cujas características
apontam para:
a) a redundância e a repetitividade.
b) a insegurança e o excesso.
c) a circunspecção e a introversão.
d) o talento e a comodidade.

03. A respeito da construção “artigo indefinido”
na frase: “Acharam um artigo indefinido em sua
bagagem”, assinale a alternativa correta:
a) O autor utiliza uma classificação gramatical que se
refere ao grupo de palavras “o, a, os, as”, no contexto
da narrativa, demonstrando a expressividade das
palavras em diferentes contextos.
b) O autor utiliza uma classificação gramatical que
se refere ao grupo de palavras “meu, minha, meus,
minhas”, no contexto da narrativa, demonstrando
a expressividade das palavras em diferentes
contextos.
c) O autor utiliza uma classificação gramatical que
se refere ao grupo de palavras “este, esta, estes,
estas”, no contexto da narrativa, demonstrando
a expressividade das palavras em diferentes
contextos.
d) O autor utiliza uma classificação gramatical que
se refere ao grupo de palavras “um, uma, uns,
umas”, no contexto da narrativa, demonstrando
a expressividade das palavras em diferentes
contextos.
________________________________________
04. No texto, o autor faz menção ao fato do sujeito
ser “regular como um paradigma da primeira
conjugação”. A respeito dos paradigmas de
conjugação verbal, considere as afirmativas abaixo
e assinale a alternativa que NÃO corresponde
corretamente às funções, características e modos
desse tópico gramatical.
a) Em Língua Portuguesa, há três tipos de
paradigmas de conjugação verbal, a saber, dos
verbos que terminam em -ar; -er e -ir.
b) Entende-se por “paradigma de conjugação”, de
uma maneira geral, as terminações correspondentes
aos tempos, pessoas e modos, que se repetem a
cada vez que conjugamos um verbo.
c) Verbos regulares e irregulares são iguais em suas
formas. Dizemos que um verbo é irregular quando
seu sentido é dado de acordo com o contexto.
d) Não por acaso, os verbos que mais utilizamos
têm formas irregulares, donde podemos concluir
que um verbo se torna irregular, ou seja, com
características diferentes dos verbos regulares,
por serem muito usados e, portanto, terem sofrido
muitas transformações ao longo do tempo.
________________________________________
05. Na frase: “ela era bitransitiva”, podemos afirmar
que o autor faz referência à transitividade dos
verbos, ou seja, à necessidade de complementos
ou não para o entendimento completo de um verbo.
Em Língua Portuguesa, a respeito da transitividade
de verbos, analise as asserções abaixo e, em
seguida, assinale a alternativa que aponte somente
as afirmações corretas:
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I. Há verbos intransitivos, transitivos diretos e
indiretos.
II. Verbos transitivos diretos complementam seu
sentido com objetos diretos, ou seja, objetos sem
preposição.
III. Verbos transitivos indiretos complementam seu
sentido com objetos indiretos, ou seja, objetos com
preposição.
IV. Verbos bitransitivos complementam seu sentido
com objetos diretos e indiretos.
a) I, II e III e IV estão corretas.
b) Somente I, II e III estão corretas.
c) Somente I, II e IV estão corretas.
d) Somente I, III e IV estão corretas.
________________________________________
06. Na frase “matei-o com um objeto direto na
cabeça”, a respeito do emprego da palavra “direto”,
é possível afirmar que:
a) é um emprego regular da palavra, servindo de
sua expressividade para conferir um único sentido
ao texto: o modo como o objeto foi lançado.
b) está funcionando em duplo sentido, fazendo
referência à expressão de classificação sintática e
também ao modo como foi atirado o objeto, o que
confere ironia e expressividade ao texto.
c) funciona somente como referência à classificação
sintática “objeto direto”, que significa “complemento
sem necessidade de preposição”.
d) a palavra “direto” faz referência a “reto, direito,
correto”, o que nos faz certamente relacionar com
as características do sujeito descrito no texto.
________________________________________
07. A respeito da palavra “regência”, em “Casou
com uma regência”, é INCORRETO afirmar que:
a) Regência é o nome dado à relação dos termos
de uma oração, sendo que há termos que regem,
e outros que são regidos, numa relação de
complementação de sentido.
b) Em Língua Portuguesa, há regência verbal,
quando o termo regente é o verbo, e regência
nominal, quando o termo regente é um substantivo,
adjetivo ou advérbio.
c) Dentre várias funções, a regência tem como
característica primordial indicar qual a preposição
que acompanha os termos regidos e regentes.
d) Tanto a regência verbal quanto a nominal não
se relacionam com os termos da oração, sendo
incorreto afirmar que o processo de análise de
regência de verbos e nomes é indispensável ao uso
da norma padrão em Língua Portuguesa.

08. Na frase “Entre uma oração subordinada e
um adjunto adverbial”, o autor faz referência à
oração subordinada. Assinale a alternativa que
NÃO corresponde corretamente à compreensão da
relação entre orações:
a) Oração subordinada é o nome que se dá ao tipo
de oração que é indispensável para a compreensão
da oração principal.
b) Diferentemente da coordenada, a oração
subordinada é a que complementa o sentido da
oração principal, não sendo possível compreender
individualmente nenhuma das orações, pois há uma
relação de dependência do sentido.
c) Subordinação refere-se a “estar ordenado sob”,
sendo indiferente a classificação de uma oração
coordenada ou subordinada, pois as duas têm a
mesma validade.
d) A oração principal é aquela rege a oração
subordinada, não sendo possível seu entendimento
sem o complemento.
________________________________________
09. Ainda a respeito de regência verbal e nominal,
aponte a alternativa cuja frase NÃO apresenta a
regência indicada pela norma padrão da Língua
Portuguesa:
a) Quando os maus erram, os bons pagam o preço.
b) A virtude está mais relacionada àquilo que se faz
quando se está sozinho, do que na presença de
outros.
c) A justiça só é feita quando à todos é dada a
mesma oportunidade.
d) A fonte do saber se encontra em um coração
disposto a aprender sempre.
________________________________________
10. A respeito de concordância verbal e nominal,
assinale a alternativa cuja frase NÃO realiza a
concordância de acordo com a norma padrão da
Língua Portuguesa:
a) Meias verdades são como mentiras inteiras: uma
pessoa meia honesta é pior que uma mentirosa
inteira.
b) Sonhar, plantar e colher: eis o segredo para
alcançar seus objetivos.
c) Para o sucesso, não há outro caminho: quanto
mais distante o alvo, maior a dedicação.
d) Não é com apenas uma tentativa que se alcança
o que se quer.
QUESTÕES 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Primavera Árabe é o nome dado a uma onda
de manifestações populares ocorridas em diversos
países do Oriente Médio e do Norte da África a
partir de fins de 2010. Assinale a alternativa que
apresenta um fator que contribuiu parcialmente para
a organização desses protestos no Mundo Árabe.
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a) A tradição política laica e democrática que
caracteriza a maior parte das nações envolvidas.
b) O crescente acesso das populações árabes
às tecnologias de comunicação virtual e às redes
sociais.
c) A sólida e amigável relação diplomática de países
como Síria e Líbia com os Estados Unidos.
d) O descontentamento das populações islâmicas
com práticas terroristas financiadas pelos seus
próprios governantes.
________________________________________
12. A divisão da Península da Coreia em dois países
– Coreia do Norte e Coreia do Sul – remonta a fins da
Segunda Guerra Mundial. A este respeito, assinale
a alternativa que apresenta os fatos corretamente:
a) Atualmente, a Coreia do Norte representa
na região a ordem econômica capitalista e a
organização política democrática.
b) Os governos da Coreia do Norte e da Coreia do
Sul são ambos alinhados à ideologia comunista,
embora em graus variados de comprometimento.
c) Enquanto a Coreia do Norte aproximou-se do
comunismo soviético, a Coreia do Sul aliou-se ao
capitalismo norte-americano.
d) Embora tenha sido um governo autoritário
comunista por décadas, a Coreia do Norte encontrase, atualmente, em fase de plena abertura política
e econômica.
________________________________________
13. Nos últimos anos, a República do Irã tem
enfrentado censuras da comunidade internacional,
e particularmente dos Estados Unidos e da União
Europeia, particularmente devido ao seu:
a) apoio irrestrito ao terrorismo islâmico.
b) vínculo com a Rússia.
c) controvertido programa nuclear.
d) afastamento da Organização das Nações Unidas.
________________________________________
14. As origens do sistema político democrático
remontam à Grécia Antiga, particularmente à cidadeestado ateniense. Escolha a melhor definição para
o atual conceito de democracia:
a) Organização política centralizada na ideia de
justiça social e exercida pela transferência de renda
dos mais ricos aos mais pobres.
b)
Administração
pública
caracterizada
pela valorização das ideias de progresso e
desenvolvimento, com contínua supressão de toda
forma de conservadorismo.
c) Sistema sociopolítico em que são responsáveis
pelo setor público os intelectuais e acadêmicos,
únicos detentores de habilidade para essa função.
d) Forma de governo cujo poder supremo se
baseia no povo, e é por ele exercido, direta ou
indiretamente, na tomada de decisões.

15. A palavra “etnia” é proveniente do substantivo
grego ethnos, que significa gente ou nação
estrangeira. Etnia diz respeito ao âmbito cultural: um
grupo étnico é uma comunidade humana definida
por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças
genéticas. Sendo assim, assinale a alternativa que
melhor define o conceito de “etnocentrismo”:
a) Visão de mundo segundo a qual a sua própria
cultura assume posição de destaque, enquanto
todas as outras são assimiladas como categorias
inferiores em relação a ela.
b) Percepção das diferenças culturais e étnicas
como o “motor da história”, sem as quais o substrato
humano se torna inerte perante o domínio da
natureza.
c) Compreensão dos valores artísticos e culturais
como auge das capacidades humanas, acima da
política e da economia, por exemplo.
d) Supervalorização das sociedades arcaicas e
primitivas sem escrita, em detrimento da própria
civilização ocidental.
QUESTÕES 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício. Com base
na Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA
sobre os objetivos e atribuições do Sistema Único
de Saúde (SUS):
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.
b) Assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
c) Colaboração na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
d) Serão asseguradas às mulheres as condições
para o exercício efetivo dos direitos à vida, à
segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à
cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte,
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.
________________________________________
17. Em relação à Lei 8.080/90, que regula em todo
o território nacional as ações e serviços de saúde,
executados isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou
jurídicas de direito público ou privado, assinale a
alternativa correta:
a) Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providencias.
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b) Dispõe sobre o registro de medicamentos
dinamizados
industrializados
homeopáticos,
antroposóficos e anti-homotóxicos.
c) Dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o
medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de
nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá
outras providências.
d) Dispõe sobre as ações e serviços de assistência
farmacêutica executados, isolada ou conjuntamente,
em caráter permanente ou eventual, por pessoas
físicas ou jurídicas de direito público ou privado.
Ainda, sobre o exercício e a fiscalização das
atividades farmacêuticas.
________________________________________
18. Forma farmacêutica é o estado final
de apresentação que os princípios ativos
farmacêuticos possuem após uma ou mais
operações farmacêuticas executadas com a adição
de excipientes apropriados ou sem a adição de
excipientes, a fim de facilitar a sua utilização
e obter o efeito terapêutico desejado, com
características apropriadas a uma determinada via
de administração. Em relação à forma farmacêutica
SÓLIDA, assinale a alternativa correta:
a) Cápsula Dura: consiste de duas seções
cilíndricas pré-fabricadas que se encaixam e cujas
extremidades são arredondadas. É tipicamente
preenchida com princípio(s) ativo(s) e excipientes.
b) Comprimido Mastigável: possui, 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: é forma farmacêutica sólida,
contendo um ou mais princípios ativos secos, e
com tamanho de partícula reduzido, com ou sem
excipientes.
d) Pó Aerossol: é a forma farmacêutica sólida, de
dose única, que pode ter vários formatos, mas
que é usualmente ovóide. Contém um ou mais
princípios ativos dispersos ou dissolvidos em uma
base adequada.
________________________________________
19. Forma farmacêutica líquida, de um ou mais
princípios ativos, que consiste em um sistema de
duas fases que envolvem pelo menos dois líquidos
imiscíveis, e na qual um líquido é disperso na
forma de pequenas gotas (fase interna ou dispersa)
através de outro líquido (fase externa ou contínua).
Normalmente é estabilizada através de um ou mais
agentes emulsificantes. Essa definição diz respeito
a:
a) Solução
b) Emulsão
c) Colutório
d) Elixir

20. Para administrar um medicamento com
segurança e eficiência, o profissional de saúde
deve conhecer a ação do fármaco no organismo,
os métodos e as vias de administração. Em relação
às vias de administração, assinale a alternativa
correta:
a) Epidural: administração no espaço epidural,
situado entre a dura-máter e o periósteo do canal
vertebral.
b) Epidural: administrado através do sistema
respiratório, exclusivamente por via oral, para efeito
local ou sistêmico.
c) Epidural: destinado à administração dentro do
fluido cérebro-espinhal ou em qualquer ponto do
eixo cérebro-espinhal, incluindo a injeção nos
ventrículos cerebrais.
d) Epidural: administrado dentro de um músculo.
________________________________________
21. Droga é toda substância ou matéria-prima que
tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária,
podendo promover alterações fisiológicas ou
farmacológicas ou, ainda, modificação de quadros
patológicos, com ou sem a intenção de beneficiar o
indivíduo. No que concerne ao mecanismo de ação,
assinale a alternativa INCORRETA:
a)
Fármacos
estruturalmente
inespecíficos
dependem única e exclusivamente de suas
propriedades físico-químicas, tais como a
solubilidade, o pKa, o poder oxi-redutor e a
capacidade de adsorção para promover o efeito
biológico
b) Fármacos estruturalmente específicos, cuja
atividade resulta da interação com sítios bem
definidos apresentam, portanto, um alto grau
de seletividade. Esta interação é dependente
da estrutura do fármaco (arranjo espacial
dos grupamentos funcionais), que deve ser
complementar ao sítio de ligação localizado na
biomacromolécula.
c) Drogas que interagem com enzimas, como por
exemplo os anticolinesterásicos, de forma reversível
ou irreversível, inativam a acetilcolinesterase. Essa
enzima, que biotransforma a acetilcolina, apresenta
dois sítios ativos: o sítio aniôntico, ao qual se
liga o grupo trimetilamônio da acetilcolina, e o
sítio esterásico, ao qual se liga a carboxila desse
neurotransmissor.
d)
Fármacos
estruturalmente
inespecíficos
dependem única e exclusivamente de suas
propriedades físico-químicas e da interação com a
enzima específica, como por exemplo, inibidores da
enzima conversora de angiotensina, representados
pelo captopril, pelo enalapril e pelo lisinopril, atuam,
basicamente, impedindo a formação da angiotensina
III a partir da angiotensina II, por inibirem a lipasedipeptidase, enzima responsável por essa reação.
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22. Assistência Farmacêutica pode ser definida
como um grupo de atividades relacionadas com o
medicamento, tendo como objetivo apoiar as ações
de saúde demandadas por uma comunidade.
Envolve ações relacionadas com o abastecimento
dos medicamentos em todas e em cada uma
das etapas constitutivas, como a conservação e
controle de qualidade, a segurança e a eficácia
terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento
e a avaliação da utilização, a obtenção e difusão de
informações sobre medicamentos e a capacitação
permanente dos profissionais de saúde, do paciente
e da comunidade para assegurar o uso racional de
medicamentos. De acordo com o Ciclo da Assistência
Farmacêutica no Programa de Medicamentos de
Dispensação, assinale a alternativa correta sobre a
seleção de medicamentos:
a) Tem por objetivo garantir a disponibilidade dos
medicamentos previamente selecionados nas
quantidades adequadas e no tempo oportuno
para atender às necessidades de uma população,
considerando-se um determinado período de
tempo.
b) Visa analisar os dados de consumo histórico e
os dados de demanda (atendida e não atendida)
de cada produto, incluindo a sazonalidade. É
importante que este levantamento seja ascendente,
considerando os dados provenientes das eventuais
instâncias descentralizadas que os gerenciem.
c) É um conjunto de procedimentos técnicos e
administrativos que tem como objetivo assegurar a
qualidade dos medicamentos por meio de condições
adequadas de estocagem e guarda de conservação
e de controle eficaz de estoque.
d) Constitui-se em um processo de escolha daqueles
medicamentos eficazes e seguros, imprescindíveis
ao atendimento das necessidades de uma dada
população, com a finalidade de garantir uma
terapêutica medicamentosa de qualidade nos
diversos níveis de atenção à saúde.
________________________________________
23. O Código de Ética Farmacêutica contém
as normas que devem ser observadas pelos
farmacêuticos e pelos demais inscritos nos
Conselhos Regionais de Farmácia no exercício
do âmbito profissional respectivo, inclusive nas
atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à
administração de serviços de saúde, bem como
quaisquer outras atividades em que se utilize o
conhecimento advindo do estudo da Farmácia,
em prol do zelo pela saúde. Sobre as atividades
inerentes ao âmbito profissional farmacêutico,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) A dimensão ética farmacêutica é determinada em
todos os seus atos, sem qualquer discriminação,
pelo benefício ao ser humano, ao meio ambiente e
pela responsabilidade social.

b) O farmacêutico deve manter atualizado os seus
conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar,
de forma contínua, o desempenho de sua atividade
profissional.
c) O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com
autonomia técnica e sem a inadequada interferência
de terceiros, tampouco com objetivo meramente de
lucro, finalidade política, religiosa ou outra forma de
exploração em desfavor da sociedade.
d) O farmacêutico poderá usar formulários de
instituições públicas para prescrever qualquer tipo
de medicamento ou atestar fatos verificados na
clínica privada.
________________________________________
24. Uma importante atribuição do farmacêutico é
gerenciar os medicamentos que contêm substâncias
sujeitas a controle especial. A Portaria Federal
Nº 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/
MS) é a principal legislação nacional sobre o
comércio de medicamentos sujeitos a controle
especial com as respectivas atualizações. Diante
disso, assinale a alternativa correta.
a) Lista A1 – Lista de substâncias entorpecentes
sujeitas
a
notificação
de
receita
A:
ACETILMETADOL,
ALFACETILMETADOL,
ALFAMEPRODINA,
ALFAMETADOL
e
ALFAPRODINA.
b) Lista A1 – Lista de substâncias entorpecentes
sujeitas a notificação de receita A: AMOBARBITAL,
APROBARBITAL, BARBEXACLONA, BARBITAL,
BROMAZEPAM.
c) Lista A1 – Lista de substâncias entorpecentes
sujeitas a notificação de receita A: FENCICLIDINA,
FENETILINA, FEMETRAZIN, LEVANFETAMINA.
d) Lista A1 – Lista de substâncias entorpecentes
sujeitas a notificação de receita A: CAMAZEPAM,
CETAZOLAM , CICLOBARBITAL, CLOBAZAM.
________________________________________
25. De acordo com a Portaria Federal nº 344, de
12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), a lista
de substâncias RETINÓICAS é sujeito à Notificação
de Receita Especial:
a) C2
b) C3
c) C4
d) C5
________________________________________
26. O Diazepan é indicado para alívio sintomático
da ansiedade, tensão e outras queixas somáticas
ou psicológicas associadas com a síndrome da
ansiedade. Pode também ser útil como coadjuvante
no tratamento da ansiedade ou agitação associada
a desordens psiquiátricas. Este medicamento é
sujeito à Notificação de Receita Especial:
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a) LISTA - B1 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS (Sujeitas a Notificação de
Receita “B”).
b) LISTA - B2 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS ANOREXÍGENAS (Sujeitas a
Notificação de Receita “B2”).
c) LISTA - C3 - LISTA DE SUBSTÂNCIAS
IMUNOSSUPRESSORAS.
d) LISTA - D1 - LISTA DE SUBSTÂNCIAS
PRECURSORAS DE ENTORPECENTES E/OU
PSICOTRÓPICOS.
________________________________________
27. Conforme a RDC - Resolução da Diretoria
Colegiada 67/07, as Boas Práticas de Manipulação
(BPM) são regulamentos técnicos que fixam
os requisitos mínimos exigidos para exercício
das atividades de manipulação de preparações
magistrais e oficinais. Para que as farmácias
atendam as BPMs, deve-se assegurar o controle
de qualidade de todo um processo, ou seja,
instalações, equipamentos, recursos humanos,
aquisição de matéria-prima, armazenamento,
avaliação farmacêutica da prescrição, manipulação,
conservação, transporte e a dispensação das
preparações. Diante disso, assinale a alternativa
INCORRETA em relação a estes requisitos:
a) Estar regularizada nos órgãos de Vigilância
Sanitária competente, conforme legislação vigente.
b) Possuir o Manual de Boas Práticas de
Manipulação.
c) 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 da Resolução vigente.
d) Drogarias, ervanárias e postos de medicamentos
poderão captar receitas com prescrições magistrais
e oficinais, bem como será permitido a intermediação
entre farmácias de diferentes empresas. À farmácia
poderá dispensar medicamentos manipulados
em substituição a medicamentos industrializados,
sejam de referência, genéricos ou similares.
________________________________________
28. Dispensação pode ser definido como o
processo de fornecimento de medicamentos ao
paciente, acompanhado de orientação sobre o
uso e informações adicionais. A dispensação é
importante porque complementa o atendimento
iniciado na unidade de saúde. Em relação aos
requisitos exigidos para a dispensação de produtos
de interesse à saúde em farmácias e drogarias,
assinale a alternativa INCORRETA:

a) As farmácias e drogarias devem manter
infraestrutura física, equipamentos, recursos
humanos e procedimentos que atendam as Boas
Práticas de Dispensação. O estabelecimento é
responsável por somente dispensar produtos
registrados ou declarados isentos de registros pelo
órgão competente do Ministério da Saúde e adquirilos de fornecedores legalmente licenciados no país.
b) O acesso às farmácias e drogarias deverá
ser independente, de forma a não permitir a
comunicação com residências ou qualquer outro
local distinto do estabelecimento.
c) Para a prestação de serviços de aplicação de
injeção, a drogaria deve dispor de equipamentos
para injetáveis, não sendo necessário local
separado, desde que as instalações estejam em
condições higiênico-sanitárias satisfatórias e em
bom estado de conservação. O descarte de perfurocortantes pode ser realizado em lixo comum, desde
que corretamente identificado, para que não haja
riscos aos colaboradores e meio ambiente.
d) O estabelecimento deve manter procedimentos
operacionais escritos quanto às condições
para aquisição, armazenamento, conservação
e dispensação de produtos. Devem existir
procedimentos claros quanto ao destino dos
produtos com prazo de validade vencidos, sejam
os mesmos sujeitos a controle especial ou não.
Devem ser instituídos procedimentos que definam a
política da empresa quanto aos produtos próximos
ao vencimento.
________________________________________
29. A Assistência Farmacêutica deve ser
compreendida como política pública norteadora para
a formulação de políticas setoriais, entre as quais
destacam-se as políticas de medicamentos, de
ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial
e de formação de recursos humanos, dentre outras,
garantindo a intersetorialidade inerente ao Sistema
Único de Saúde (SUS) e cuja implantação envolve
tanto o setor público como privado de atenção
à saúde. Em relação aos eixos estratégicos da
Política Nacional de Assistência Farmacêutica,
de acordo com a Resolução 338/2004, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Manutenção de serviços de assistência
farmacêutica na rede pública de saúde, nos
diferentes níveis de atenção, considerando a
necessária articulação e a observância das
prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS.
b) Descentralização das ações, com definição
das responsabilidades das diferentes instâncias
gestoras, de forma pactuada e visando a superação
da fragmentação em programas desarticulados.
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c) As farmácias são responsáveis pela distribuição
dos Equipamentos de Proteção Individual de forma
gratuita, em quantidade suficiente e com reposição
periódica, além da orientação quanto ao uso,
manutenção, conservação e descarte.
d) Nas salas de manipulação, os procedimentos de
higiene pessoal e paramentação devem ser exigidos
a todas as pessoas, sejam elas funcionários,
visitantes, administradores ou autoridades.

c) Fica permitida às farmácias e drogarias a
afixação dos preços dos medicamentos nos locais
internos dos estabelecimentos, visíveis ao público
em geral, bem como a sua divulgação por qualquer
outro meio, desde que esta tenha por objetivo único
garantir aos cidadãos acesso a informações de
diferentes preços praticados.
d) Pactuação de ações intersetoriais que visem à
internalização e o desenvolvimento de tecnologias
que atendam às necessidades de produtos e
serviços do SUS, nos diferentes níveis de atenção.
________________________________________
30. Para se ter Boas Práticas de Manipulação em
farmácias com manipulação, deve-se assegurar
o controle de qualidade de todo um processo.
A farmácia deve assegurar a todos os seus
trabalhadores a promoção da saúde e prevenção
de acidentes, agravos e doenças ocupacionais,
priorizando as medidas promocionais e preventivas,
em nível coletivo, de acordo com as características
do estabelecimento e seus fatores de risco,
cumprindo Normas Regulamentares (NR) sobre
Segurança e Medicina do Trabalho. Em relação a
Saúde, Higiene, Vestuário e Conduta, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Em caso de lesão exposta, suspeita ou
confirmação
de
enfermidade
que
possa
comprometer a qualidade da preparação magistral,
o funcionário deve ser afastado temporária ou
definitivamente de suas atividades, obedecendo à
legislação específica.
b) Na área de pesagem e salas de manipulação,
é permitido conversar, utilizar cosméticos, jóias
ou quaisquer objetos de adorno de uso pessoal,
desde que não comprometa a manipulação dos
medicamentos e nem coloque em risco a integridade
dos funcionários.
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