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CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADE DATA LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO) 20/03/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da  PO 21 e 22/03/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Divulgação do resultado preliminar do julgamento do RG da PO 03/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Divulgação do resultado final da PO 03/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Divulgação da relação de candidatos que terão Títulos avaliados 03/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento

Demais atividades consultar cronograma de atividade no Manual do Candidato ou pelo site: www.nce.ufrj.br/concursos

INSTRUÇÕES GERAIS

• O candidato receberá do fiscal:
- Um caderno de questões contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental ou 40 (quarenta)

questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um cartão de respostas personalizado para a  Prova Objetiva.
• É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta  capa de prova corresponde ao

nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a   paginação estão corretas.
• Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do responsável pelo local.
• O tempo que você dispõe para fazer a  Prova Objetiva e a marcação do cartão de respostas é de 3 (três) horas.
• No ato da aplicação da prova haverá o procedimento da coleta da impressão digital de cada candidato. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem a.)
• Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão de respostas.

(Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem c.)
• Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões da Prova Objetiva ao final das provas, desde que permaneça em sala até

este momento. (Edital 01/2005 – item 8.9, subitem d.)
• NÃO será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem e.)
• Após o término da sua prova entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode  ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço

a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

Atenção:
- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do cartão de respostas pela leitora ótica.
- A leitora ótica também NÃO registrará questões sem marcação, com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

BOA SORTE  !!!

A B B D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO
   Dráuzio Varella – Reflexões para o futuro

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela
ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos
inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo,
que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente
da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta
as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da
boate, o meninão esperto, a menininha ingênua, o senhor
enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente
pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com
Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência
permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão
presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão
parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir
a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis,
hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente
transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso
da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância
crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas.
Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do
que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença
de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com
inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim,
consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão
inóspito. Nessas condições é provável que se organize para
acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos
hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas
e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais,
poderão democratizar o atendimento público. Eficientes
programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições
internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes
sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução
dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem
na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos
brasileiros.

1 -  Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas
previsões se apóia fundamentalmente:

(A) no emprego do futuro do presente;
(B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
(C) na antevisão de um futuro sombrio;
(D) na condenação do atraso social e cultural;
(E) na utilização de expressões de dúvida.

2 -  “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa nós
nesse segmento inicial do texto engloba:

(A) o autor e o leitor, apenas;
(B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
(C) os leitores em geral e o autor;
(D) os brasileiros em geral;
(E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”;
a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

(A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
(B) se pagarmos caro pela ignorância;
(C) quando pagarmos caro pela ignorância;
(D) e pagaremos caro pela ignorância;
(E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em
tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais
inadequado é:

(A) achamos / percebermos;
(B) achamos / termos percebido;
(C) achávamos / havermos percebido;
(D) acharíamos / termos percebido;
(E) acharemos / tivermos percebido.

5 -  O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade
passadas como motivo de males futuros. O item que se refere
mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

(A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo
adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns
instantes, infecta as mocinhas da favela...”;

(B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução
e sem higiene”;

(C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas
fáceis do bacilo da tuberculose...”;

(D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os
incautos”;

(E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de
nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”;
o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

(A) multiplicidade de parceiros;
(B) liberdade ampla de relações sexuais;
(C) evitarem-se relações de risco;
(D) abstinência sexual completa;
(E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste
segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem,
respectivamente:

(A) vírgula / conjunção;
(B) vírgula / vírgula;
(C) conjunção / preposição;
(D) conjunção / conjunção;
(E) preposição / preposição.

8 -  “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo
imergirão não pode ser confundido com seu parônimo
emergirão, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir
em que houve troca entre parônimos é:

(A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
(B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
(C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
(D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
(E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.
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9 - “Estará claro, então, que o perigo será muito mais
imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

(A) explicação;
(B) conclusão;
(C) tempo;
(D) condição;
(E) comparação.

10 -  O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que
define endemia é:

(A) doença causada pela fragilidade do organismo;
(B) mal provocado por vírus desconhecido;
(C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
(D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
(E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 -  “...usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso
por alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização
de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico
presente nesse segmento destacado do texto é:

(A) “se espalha para a multidão de gente pobre”;
(B) “o bacilo da tuberculose, que, por via aérea...”;
(C) “irá parar nos pulmões dos que passarem por perto”;
(D) “é provável que se organize para acabar com as causas”;
(E) “dirigidos por fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor
semântico de meio é:

(A) “para acabar com as causas dessas epidemias”;
(B) “aplicados em parceria com instituições internacionais”;
(C) “passíveis de controle com inseticidas”;
(D) “mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades

locais”;
(E) “Haverá milhões de pessoas com Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo
em que a substituição da forma do verbo haver está
gramaticalmente INCORRETA é:

(A) deverá haver;
(B) poderá haver;
(C) poderá existir;
(D) existirão;
(E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é
acompanhado por um vocábulo  ou locução de valor adjetivo é:

(A) mocinhas da favela;
(B) travestis na cadeia;
(C) garotas da boate;
(D) meninão esperto;
(E) menininha ingênua.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15 -A resolução 300/97 do Conselho Federal de Farmácia:

(A) regulamenta o exercício profissional em Farmácia e unidade
hospitalar, clínicas e casa de saúde de natureza pública ou
privada;

(B) trata do uso de quimioterápicos em estabelecimentos comerciais;
(C) regulamenta o código de ética do profissional farmacêutico;
(D) estabelece os limites de usos terapêuticos de drogas controladas;
(E) marca o início das atividades do Profissional Farmacêutico

no âmbito da Pesquisa Clínica.

16 - A Lei Federal no 5991 de 17 de dezembro de 1973:

(A) foi revogada pelo ato institucional 552 de 15 de março de
1988;

(B) foi assinada pelo presidente Ernesto Geisel;
(C) revogou a Lei no 3388 de 22 de novembro de 1938;
(D) dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos;
(E) trata do código de Ética Farmacêutico.

17 - A definição de medicamento genérico estabelecida pela Lei
9787 de 10 de fevereiro de 1999 é:

(A) equivalente terapêutico de um medicamento de referência,
comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia
e segurança;

(B) 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;

(C) 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 de patente ou de outros direitos de exclusividade,
comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e
designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI;

(D) 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;

(E) Medicamento Popular.

18 - A portaria 176/99 do Ministério da Saúde:

(A) regulamenta o exercício profissional em Farmácia e unidade
hospitalar, clínicas e casa de saúde de natureza pública ou
privada;

(B) trata do uso de quimioterápicos em estabelecimentos comerciais;
(C) regulamenta o código de ética do profissional farmacêutico;
(D) estabelece critérios e requisitos para a qualificação dos

municípios e estados ao incentivo à Assistência Farmacêutica
Básica e define valores financeiros a serem transferidos;

(E) estabelece os limites de usos terapêuticos de drogas controladas.
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19 - A resolução 510 de 1 de outubro de 1999 da ANVISA resolve:

(A) todas as embalagens, rótulos, bulas, prospectos, textos e
quaisquer materiais de divulgação e informação médica,
referentes a medicamentos, deverão ostentar no mesmo destaque
e de forma legível, localizado no mesmo campo de impressão,
imediatamente abaixo do nome comercial ou marca em tamanho
igual a 50% destes, a denominação genérica da substância ativa,
de acordo com a DCB (Denominação Comum Brasileira), ou, na
sua falta, a DCI (Denominação Comum Internacional);

(B) o fim da prática farmacêutica popular;
(C) a criação do código de ética farmacêutico;
(D) o início das atividades do Profissional Farmacêutico no

âmbito da Pesquisa Clínica;
(E) o fim da possibilidade do Farmacêutico para trabalho em

pesquisa clínica.

20 - A Portaria 2616/98 do Ministério da Saúde:

(A) marca o início das atividades do Profissional Farmacêutico
no âmbito da Pesquisa Clínica.

(B) trata do uso de quimioterápicos em estabelecimentos comerciais
(C) regulamenta o código de ética do profissional farmacêutico
(D) estabelece os limites de usos terapêuticos de drogas controladas
(E) regulamenta as ações de controle de infecção hospitalar no

país, em substituição a Portaria MS 930 / 92.

21 - O “Sistema de distribuição de Medicamentos por dose
unitária” consiste:

(A) na distribuição gratuita de medicamentos;
(B) em dispensar, a partir da interpretação da ordem médica por

parte do farmacêutico, as doses de medicamentos
necessárias para cada paciente, previamente preparadas
para que cubram um período determinado;

(C) na distribuição de uma única dose de medicamento;
(D) num projeto de lei federal;
(E) num sistema eletrônico de controle de saída de medicamentos.

22 - Ao se definir o local para farmácia hospitalar deve-se levar
em consideração o seguinte aspecto:

(A) prazo de validade dos medicamentos;
(B) locomoção domiciliar do farmacêutico responsável;
(C) distribuição gratuita de medicamentos;
(D) possibilidade de descentralização da dispensação,

dependendo da estrutura do hospital (vertical/ horizontal,
monobloco/polibloco) e da demanda do trabalho;

(E) proximidade de comércio local.

 23- Entende-se por armazenamento de medicamentos:

(A) conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que
envolvem as atividades de Recepção/Recebimento de
Medicamentos, Estocagem e Guarda de Medicamentos,
Conservação de Medicamentos e Controle de Estoque;

(B) o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais
medicamentos a um paciente, em resposta à apresentação
de uma receita elaborada por um profissional autorizado.
Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre
o uso adequado do medicamento;

(C) atividade que consiste no suprimento de medicamentos às
unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo
oportuno, para posterior dispensação à população usuária;

(D) um processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros,
imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma
dada população, tendo como base as doenças prevalentes,
com a finalidade de garantir uma terapêutica medicamentosa
de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde;

(E) um conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva o
processo de compra dos medicamentos estabelecidos pela
programação, com o objetivo de suprir as unidades de saúde
em quantidade, qualidade e menor custo/efetividade,
visando manter a regularidade e funcionamento do sistema.

24 - Entende-se por distribuição de medicamentos:

(A) um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos
que envolvem as atividades de Recepção/Recebimento de
Medicamentos, Estocagem e Guarda de Medicamentos.
Conservação de Medicamentos e Controle de Estoque;

(B) o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais
medicamentos a um paciente, em resposta à apresentação
de uma receita elaborada por um profissional autorizado.
Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre
o uso adequado do medicamento;

(C) atividade que consiste no suprimento de medicamentos às
unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo
oportuno, para posterior dispensação à população usuária;

(D) um processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros,
imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma
dada população, tendo como base as doenças prevalentes,
com a finalidade de garantir uma terapêutica medicamentosa
de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde;

(E) um conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva o
processo de compra dos medicamentos estabelecidos pela
programação, com o objetivo de suprir as unidades de saúde
em quantidade, qualidade e menor custo/efetividade,
visando manter a regularidade e funcionamento do sistema.

25- Entende-se por dispensação de medicamentos:

(A) o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos
que envolvem as atividades de Recepção/Recebimento de
Medicamentos, Estocagem e Guarda de Medicamentos.
Conservação de Medicamentos e Controle de Estoque;

(B) o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais
medicamentos a um paciente, em resposta à apresentação
de uma receita elaborada por um profissional autorizado.
Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre
o uso adequado do medicamento;

(C) atividade que consiste no suprimento de medicamentos às
unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo
oportuno, para posterior dispensação à população usuária;

(D) um processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros,
imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma
dada população, tendo como base as doenças prevalentes,
com a finalidade de garantir uma terapêutica medicamentosa
de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde;

(E) consiste num conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva
o processo de compra dos medicamentos estabelecidos pela
programação, com o objetivo de suprir as unidades de saúde
em quantidade, qualidade e menor custo/efetividade, visando
manter a regularidade e funcionamento do sistema.
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26- Entende-se por aquisição de medicamentos:

(A) o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos
que envolvem as atividades de Recepção/Recebimento de
Medicamentos, Estocagem e Guarda de Medicamentos.
Conservação de Medicamentos e Controle de Estoque;

(B) o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais
medicamentos a um paciente, em resposta à apresentação
de uma receita elaborada por um profissional autorizado.
Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre
o uso adequado do medicamento;

(C) atividade que consiste no suprimento de medicamentos às
unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo
oportuno, para posterior dispensação à população usuária;

(D) um processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros,
imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma
dada população, tendo como base as doenças prevalentes,
com a finalidade de garantir uma terapêutica medicamentosa
de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde;

(E) um conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva o
processo de compra dos medicamentos estabelecidos pela
programação, com o objetivo de suprir as unidades de saúde
em quantidade, qualidade e menor custo/efetividade,
visando manter a regularidade e funcionamento do sistema.

27- Entende-se por seleção de medicamentos:

(A) o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos
que envolvem as atividades de Recepção/Recebimento de
Medicamentos, Estocagem e Guarda de Medicamentos.
Conservação de Medicamentos e Controle de Estoque;

(B) o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais
medicamentos a um paciente, em resposta à apresentação
de uma receita elaborada por um profissional autorizado.
Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre
o uso adequado do medicamento;

(C) atividade que consiste no suprimento de medicamentos às
unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo
oportuno, para posterior dispensação à população usuária;

(D) um processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros,
imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma
dada população, tendo como base as doenças prevalentes,
com a finalidade de garantir uma terapêutica medicamentosa
de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde;

(E) consiste num conjunto de procedimentos pelos quais se
efetiva o processo de compra dos medicamentos
estabelecidos pela programação, com o objetivo de suprir
as unidades de saúde em quantidade, qualidade e menor
custo/efetividade, visando manter a regularidade e
funcionamento do sistema.

28- Segundo a Política Nacional de Medicamentos, a Assistência
Farmacêutica:

(A) Não é atribuição do profissional Farmacêutico
(B) É restrita a areas hospitalares
(C) Não envolve abastecimento de medicamentos
(D) é um grupo, ou ciclo, de atividades relacionadas com o

medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde
demandadas por uma comunidade

(E) Não trata da difusão de informação sobre os medicamentos.

29 - O Programa de Controle de Infecções Hospitalares trata:

(A) das ações mínimas necessárias, a serem desenvolvidas,
deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima
possível da incidência e da gravidade das infecções dos
hospitais;

(B) de um programa de computador para diminuir as incidências
de infecções hospitalares;

(C) de um Programa de Organizações Não-Governamentais para
diminuir as incidências de infecções hospitalares;

(D) de um Programa Governamental de alto risco;
(E) um programa de computador para facilitar o uso de

medicamentos.

30- A Lei Federal no 5991 de 17 de dezembro de 1973:

(A) Trata da profissão do Farmacêutico Hospitalar
(B) Trata da ética farmacêutica
(C) Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos
(D) Dispõe dos direitos e deveres do Profissional Farmacêutico
(E) Instaura os conselhos de farmácia.

31- A Lei Federal no 9787 de 10 de fevereiro de 1999.

(A) Trata da profissão do Farmacêutico Hospitalar
(B) Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe

sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento
genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em
produtos farmacêuticos e dá outras providências.

(C) Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos

(D) Dispõe dos direitos e deveres do Profissional Farmacêutico
(E) regulamenta as ações de controle de infecção hospitalar no

país.

32- Segundo a portaria 3916/98, do Ministério da Saúde, a
Assistência Farmacêutica:

(A) não é atribuição do profissional Farmacêutico;
(B) é restrita a áreas hospitalares;
(C) não envolve abastecimento de medicamentos;
(D) é um grupo, ou ciclo, de atividades relacionadas ao comércio

de medicamentos;
(E) se refere a todas as atividades relacionadas aos

medicamentos, destinadas a apoiar as ações de saúde
demandadas por uma comunidade.

33 - A Assistência Farmacêutica compreende:

(A) controle de mercado de medicamentos;
(B) controle de qualidade de medicamentos;
(C) comercialização de medicamentos;
(D) produção de medicamentos;
(E) inovação de medicamentos.
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34 - A portaria 3916/98, do Ministério da Saúde:

(A) trata da profissão do Farmacêutico Hospitalar;
(B) altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe

sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento
genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em
produtos farmacêuticos e dá outras providências;

(C) dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos;

(D) dispõe dos direitos e deveres do Profissional Farmacêutico;
(E) regulamenta as ações de controle de infecção hospitalar no

país.

35- A resolução 510/99 da ANVISA

(A) revoga a Lei Federal no 9787 de 10 de fevereiro de 1999;
(B) substitui a portaria 930/92 do Ministério da Saúde;
(C) revoga a portaria 3916/98, do Ministério da Saúde;
(D) revoga o artigo 6° da Portaria 802/98 e seus respectivos

parágrafos;
(E) revoga a Lei Federal no 5991 de 17 de dezembro de 1973.

36 - A portaria 2616/98 do Ministério da Saúde

(A) revoga a Lei Federal no 9787 de 10 de fevereiro de 1999;
(B) substitui a portaria 930/92 do Ministério da Saúde;
(C) revoga a portaria 3916/98, do Ministério da Saúde;
(D) revoga o artigo 6° da Portaria 802/98 e seus respectivos

parágrafos;
(E) revoga a Lei Federal no 5991 de 17 de dezembro de 1973.

37 - A definição de medicamento similar estabelecida pela Lei
9787 de 10 de fevereiro de 1999 é:

(A) equivalente terapêutico de um medicamento de referência,
comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia
e segurança;

(B) 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;

(C) 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) 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;

(E) medicamento genérico.

38 - A definição de medicamento de referência estabelecida pela
Lei 9787 de 10 de fevereiro de 1999 é:

(A) equivalente terapêutico de um medicamento de referência,
comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia
e segurança;

(B) 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;

(C) 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) 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;

(E) Medicamento Genérico.

39 - A definição de produto farmacêutico intercambiável
estabelecida pela Lei 9787 de 10 de fevereiro de 1999 é:

(A) equivalente terapêutico de um medicamento de referência,
comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia
e segurança;

(B) 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;

(C) 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) 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;

(E) Medicamento Genérico.
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40 - Segundo a Lei 5991 de 17 de dezembro de 1973, farmácia é

(A) estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e
oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de
dispensação e o de atendimento privativo de unidade
hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência
médica;

(B) unidade da empresa destinada ao comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos;

(C) estabelecimento de dispensação e comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas
embalagens originais;

(D) estabelecimento que realize dispensação de plantas
medicinais;

(E) estabelecimento destinado exclusivamente à venda de
medicamentos industrializados em suas embalagens
originais e constantes de relação elaborada pelo órgão
sanitário federal, publicada na imprensa oficial, para
atendimento a localidades desprovidas de farmácia ou
drogaria.




