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F A R M A C Ê U T I C O - B I O Q U Í M I C O  F A R M Á C I A  
 
 

Data e horário da prova:
Domingo, 10/6/2018, às 14 h.  Tipo “A” 

 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de 
respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 
 

Desenganos vão, desaparecem. 

 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de 
respostas da prova objetiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse 
prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno 
de provas e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva 3 (três) horas após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva devidamente assinada. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material 

transparente. 
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova. 
 

I N S T RU Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique 
ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de 

respostas. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim: 
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 4. 
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Duas pulgas estavam reclamando da vida quando
uma disse para a outra: “sabe qual é o nosso problema? Nós
não sabemos voar. Só sabemos saltar. Aí, quando o
cachorro percebe nossa presença, nossa chance de
sobrevivência é zero. É por isso que existem mais moscas
do que pulgas nesse mundo – moscas voam.” 

 E aí as duas pulgas fizeram um curso de mosca e
aprenderam a voar. Mas não ficaram satisfeitas. E uma
disse para a outra: “sabe qual é o nosso grande problema?
Nós ficamos grudadas no corpo do cachorro. Daí nosso
tempo de reação é mais lento que a coçada dele. Temos que
fazer como as abelhas, que sugam o néctar e levantam voo
rapidamente”. E as duas pulgas fizeram um curso de abelha.
Mas não ficaram satisfeitas. E uma disse para a outra: “sabe
qual é o nosso grande problema? Nosso estômago é muito
pequeno. Escapar do cachorro a gente até escapa, mas não
estamos nos alimentando adequadamente. Temos que ser
como os pernilongos, que têm aquele barrigão enorme”. E
aí as duas pulgas fizeram um curso de pernilongo. Mas não
ficaram satisfeitas porque, com aquele barrigão, eram
facilmente percebidas pelo cachorro e eram espantadas
antes mesmo de conseguirem pousar.  

Então, totalmente frustradas porque nada na vida
delas dava certo, as duas pulgas encontraram uma saltitante
pulguinha. Como viram que a pulguinha estava forte e
saudável, as duas pulgas perguntaram: “escuta, o que é que
você mudou que nós ainda não mudamos?”. E a pulguinha
respondeu: “nada, ué”. “Como assim nada?”, perguntaram
as pulgonas. “Como é que você escapa da coçada do
cachorro?”. E a pulguinha respondeu: “Ah, é simples. Eu
sento na nuca do cachorro. É o único lugar que a pata dele
não alcança”. 

 
GEHRINGER, Max. O melhor de Max Gehringer na CBN: 120 conselhos

sobre carreira, currículo, comportamento e liderança. Vol. 1. São Paulo:
Globo, 2006, p. 109 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Com base na leitura compreensiva do texto, infere-se que a (o) 
 
(A) eficiência de uma decisão está diretamente 

relacionada à capacidade de reflexão e análise para se 
fazerem os ajustes pertinentes. 

(B) compartilhamento da demanda com o máximo de 
pessoas possível é fundamental para a tomada de 
decisão. 

(C) resolução de problemas compreende uma 
metodologia que prevê a frustração como fase 
necessária à mudança. 

(D) ato de se comparar com o outro é imprescindível no 
processo de tomada de decisão. 

(E) aceitação pacífica de determinada situação é a melhor 
conduta a ser seguida diante de uma adversidade. 

 

QUESTÃO 2 ________________________  
 
Com relação à classe de palavras do texto, assinale a 
alternativa que indica, respectivamente, um pronome, uma 
preposição, uma conjunção e um advérbio. 
 
(A) “qual” (linha 2); “antes” (linha 22); “não” (linha 3); 

“adequadamente” (linha 17). 
(B) “mais” (linha 11); “para” (linha 2); “nesse” (linha 6); 

“aquele” (linha 18). 
(C) “outra” (linha 2); “dele” (linha 31); “como” (linha 

12); “único” (linha 31). 
(D) “por isso” (linha 5); “Daí” (linha 10); “nos” (linha 

17); “rapidamente” (linha 13). 
(E) “nada” (linha 23); “até” (linha 16); “quando” (linha 

3); “ainda” (linha 27). 
 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
No que se refere à sintaxe de orações do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Na linha 3, o termo “Aí” está isolado por vírgula por 

ser um vocativo. 
(B) Na linha 8, a oração “aprenderam a voar” tem sujeito 

indeterminado. 
(C) Na linha 13, os vocábulos sublinhados em “E as duas 

pulgas fizeram um curso” são os adjuntos adnominais 
dessa oração. 

(D) Na linha 13, o vocábulo “rapidamente” classifica-se 
em adjunto adverbial de intensidade. 

(E) Na linha 31, o termo “na nuca do cachorro” 
complementa diretamente a forma verbal “sento”. 

 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
Considerando a estrutura, a forma e o conteúdo, assinale a 
alternativa que corresponde a uma característica do texto 
apresentado. 
 
(A) Relato detalhado dos personagens, de modo que o 

leitor possa criar uma imagem mental do que foi 
exposto. 

(B) Explanação de uma sequência de ações dos 
personagens, relativas a um acontecimento em um 
determinado espaço e durante certo tempo. 

(C) Explicação dos fatos no intuito de induzir o leitor à 
efetivação de uma ação. 

(D) Apresentação das informações com abordagem 
objetiva, enumerando todas as particularidades dos 
personagens. 

(E) Argumentação a respeito do tema em defesa de um 
ponto de vista. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões 5 e 6. 
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(12/5/2018) Às vésperas do início da temporada de
inverno no Brasil, o Ministério da Saúde reforçou a
importância da vacinação contra a influenza, também
conhecida como gripe. A infecção do sistema respiratório
tem como principal complicação a pneumonia, quadro de
saúde responsável por um grande número de internações
hospitalares em todo o País. 

De acordo com a pasta, há três tipos de vírus
influenza: A, B e C. O último causa apenas infecções
respiratórias brandas e não representa grande impacto à
saúde pública. Já os vírus A e B são responsáveis por
epidemias sazonais, sendo o tipo A responsável por
pandemias como a H1N1, registrada em 2009. 

O resfriado, por sua vez, também é uma doença
respiratória e, frequentemente, é confundido com a gripe. O
quadro é causado, entretanto, por vírus diferentes. Os mais
comuns, segundo o ministério, são os rinovírus, o vírus
parainfluenza e o vírus sincicial respiratório (VSR), que
geralmente acometem crianças. 

Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-
e-saude/2018/05/12/interna_ciencia_saude,680241/qual-a-diferenca-entre-gripe

-e-resfriado.shtml>. Acesso em: 15 maio 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 
Acerca da equivalência e transformação de estruturas do 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em “há três tipos de vírus” (linha 8), a substituição da 

forma verbal sublinhada por existe mantém a 
correção gramatical da oração. 

(B) Na linha 16, substitui-se corretamente “entretanto” 
pela conjunção portanto, preservando assim a 
coerência dessa informação, pois ambas são 
conclusivas. 

(C) Na oração “O último causa apenas infecções 
respiratórias brandas e não representa grande 
impacto” (linhas 9 e 10), é correto flexionar a forma 
verbal “representa” no plural, pois ela também pode 
concordar com “infecções respiratórias brandas”. 

(D) Em “A infecção do sistema respiratório tem como 
principal complicação a pneumonia” (linhas 4 e 5), 
caso o termo sublinhado seja flexionado no plural, 
deve-se inserir acento circunflexo na forma verbal a 
ele relacionada nessa oração. 

(E) Na linha 13, a substituição do vocábulo “pandemias” 
por epidemias ou por endemias não altera o sentido da 
informação, visto que são palavras sinônimas. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Com base nas regras vigentes relativas à acentuação gráfica e 
ao emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Na oração “reforçou a importância” (linhas 2 e 3), 

deve-se inserir o acento indicativo de crase, pois o 
verbo reforçar é regido pela preposição a. 

(B) As palavras “saúde” (linha 6) e “País” (linha 7) são 
acentuadas segundo a mesma regra. 

(C) Na expressão “Às vésperas” (linha 1), o emprego do 
sinal indicativo de crase é facultativo. 

(D) Os vocábulos “Já” (linha 11), “três” (linha 8) e “em” 
(linha 7) são monossílabos tônicos. 

(E) A palavra “não” (linha 10) é acentuada por ser 
paroxítona terminada em -o. 

 
Texto 3 para responder às questões 7 e 8. 
 

 
 

Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-
sus/53341-saiba-quais-sao-as-categorias-de-risco-clinico-com-indicacao-da-

vacina-da-gripe>. Acesso em: 7 maio 2018. 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Considerando a oração “Vacine-se contra a gripe”, assinale a 
alternativa que classifica corretamente o termo sublinhado. 
 
(A) Pronome apassivador 
(B) Conjunção subordinativa condicional 
(C) Partícula expletiva 
(D) Índice de indeterminação do sujeito 
(E) Parte integrante do verbo 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Todas as formas verbais utilizadas nessa campanha de 
vacinação estão conjugadas no 
 
(A) imperativo afirmativo. 
(B) presente do subjuntivo. 
(C) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
(D) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
(E) futuro do pretérito do indicativo. 

 
Área livre 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 9 a 12 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Considere as proposições a seguir. 
 
P: Estudar matemática; 
Q: Aprender matemática; 
R: Gostar de matemática. 
 
A sentença Q→(P˅R) significa, a respeito da matemática, 
que 
 
(A) aprender é necessário para gostar ou estudar. 
(B) gostar e estudar são suficientes para aprender. 
(C) aprender e gostar são necessários para estudar. 
(D) aprender é suficiente para gostar e estudar. 
(E) gostar ou estudar são necessários para aprender. 
 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
Para coletar sangue de 30 pessoas, 12 técnicos trabalham 
durante 3 horas. Para coletar sangue de 40 pessoas em 2 
horas, quantos técnicos são necessários? 
 
(A) 15 
(B) 24 
(C) 6 
(D) 20 
(E) 12 
 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
A senha de um sistema possui 4 algarismos distintos. Sabe-se 
que ela começa com 4 ou 5, e que o número 9 aparece em 
alguma posição. Quantas possibilidades existem para se 
formar essa senha? 
 
(A) 432 
(B) 112 
(C) 252 
(D) 336 
(E) 168 
 

QUESTÃO 12 ______________________  
 
Em uma triagem, passaram 65 pacientes: 40 deles estavam 
com dores; 50, com febre; e 50, com pressão alta. Se cada 
paciente apresentou pelo menos dois desses sintomas, 
quantos apresentaram os três sintomas? 
 
(A) 25 
(B) 15 
(C) 10 
(D) 5 
(E) 20 
 

Área livre 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF 
Questões de 13 a 17 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
No que se refere ao tema cargos públicos e funções de 
confiança, disposto na Lei Complementar no 840/2011, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) As funções de confiança, privativas de servidor efetivo, 

destinam-se somente às atribuições de direção. 
(B) Os cargos em comissão são de livre nomeação e 

exoneração pela autoridade competente. 
(C) O cargo em comissão de chefia é aquele cujo desempenho 

envolva atribuições da administração superior. 
(D) Atos de nomeação podem ser editados com efeito 

retroativo.  
(E) No ato de inscrição do concurso público, devem ser 

comprovados os requisitos para investidura em cargo 
público.  

 

QUESTÃO 14 _______________________  
 
Acerca da prescrição da ação disciplinar, prevista na Lei 
Complementar no 840/2011, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A data em que o fato se tornou conhecido pela chefia da 

repartição onde ele ocorreu, pela chefia mediata ou 
imediata do servidor, ou pela autoridade competente 
para instaurar sindicância ou processo disciplinar é o que 
define quando o prazo de prescrição começa a correr. 

(B) O prazo de prescrição das infrações puníveis com 
advertência é de dois anos.  

(C) Os prazos de prescrição previstos na lei penal nunca 
são aplicados às infrações disciplinares capituladas 
também como crime. 

(D) As infrações puníveis com demissão são 
imprescritíveis.  

(E) A instauração de processo disciplinar não interrompe 
a prescrição. 

 

QUESTÃO 15 _______________________  
 
Segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, é competência 
privativa do Distrito Federal 
 
(A) fomentar a produção agropecuária e organizar o 

abastecimento alimentar. 
(B) preservar a fauna, a flora e o cerrado. 
(C) zelar pela guarda da Constituição Federal. 
(D) combater as causas da pobreza, a subnutrição e os 

fatores de marginalização. 
(E) dispor quanto à utilização de vias e logradouros 

públicos. 
 

Área livre 
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QUESTÃO 16 ______________________  
 
De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, a 
atribuição de expedir instruções para a execução das leis, dos 
decretos e dos regulamentos é competência do(s) 
 
(A) vice-governador do Distrito Federal. 
(B) Conselho de Governo. 
(C) secretários de Estado do Distrito Federal. 
(D) presidente da Câmara Legislativa. 
(E) presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios. 
 

QUESTÃO 17 ______________________  
 
Com base na Lei Orgânica do Distrito Federal e acerca dos 
servidores públicos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A servidora gestante ou lactante tem proteção 

especial, inclusive mediante a adequação ou mudança 
temporária das respectivas funções, quando for 
recomendável à respectiva saúde ou à do nascituro. 

(B) Os servidores públicos têm direito à duração do 
trabalho normal não superior a sete horas diárias. 

(C) A associação sindical é defesa ao servidor público. 
(D) O servidor em substituição não tem direito à 

gratificação do titular.  
(E) As entidades representativas dos servidores públicos 

do Distrito Federal podem realizar a defesa dos 
direitos da categoria em questões administrativas; o 
mesmo não vale para as questões judiciais. 

 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Questões de 18 a 22 
 

QUESTÃO 18 ______________________  
 
Com o desdobramento da ideia de universalidade, é o 
princípio que assegura que a disponibilidade dos serviços de 
saúde considere as diferenças entre os diversos grupos de 
indivíduos.  
 
O texto apresentado se refere à (ao) 
 
(A) rede regionalizada e hierarquizada. 
(B) participação da comunidade. 
(C) acesso universal e igualitário. 
(D) equidade da atenção. 
(E) descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo. 
 

QUESTÃO 19 _____________________  
 
Com relação ao Decreto no 7.508/2011, que regulamenta a 
Lei no 8.080/1990, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Rede de Atenção à Saúde é a descrição geográfica da 

distribuição de recursos humanos e de ações e serviços 
de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde e pela 
iniciativa privada. 

(B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, 
em articulação com os municípios, respeitadas as 
diretrizes gerais pactuadas. 

(C) A criação de outras Portas de Entrada às ações e aos 
serviços de saúde, não previstas no decreto, é vedada. 

(D) O acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços de saúde será ordenado pela atenção terciária 
e deve ser fundado na avaliação da gravidade 
do risco. 

(E) A integralidade da assistência à saúde se inicia na 
Rede de Atenção à Saúde e finaliza-se no nível de 
saúde que o paciente escolher. 

 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
O objetivo da Política Nacional de Gestão Estratégica e 
Participativa no SUS (ParticipaSUS) é orientar as ações de 
governo na promoção, na qualificação e no aperfeiçoamento 
da gestão estratégica e democrática das políticas públicas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca dessa 
política, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A respectiva proposta consiste na fragilização da 

mobilização e do controle social mediante a criação 
de canais de comunicação entre o cidadão e o 
governo. 

(B) O componente “gestão participativa” é um processo 
sistemático e contínuo de acompanhamento dos 
indicadores de saúde e da execução das políticas de 
saúde. 

(C) A gestão participativa é uma estratégia transversal, 
presente nos processos cotidianos da gestão do SUS, 
que possibilita a formulação e a deliberação pelo 
conjunto de atores no processo de controle social. 

(D) As ouvidorias são canais democráticos de 
comunicação, destinados a receber simplesmente 
reclamações dos cidadãos, com o objetivo de 
fortalecer o SUS. 

(E) A auditoria é o conjunto de técnicas que visa a 
fiscalizar a participação do cidadão por meio da 
criação de espaços de investigação. 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
Considerando que, segundo o artigo 199 da Constituição 
Federal (1988), a assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas 

para fins de transplante, pesquisa e tratamento deve 
ser autorizada mediante comercialização. 

(B) As entidades com fins lucrativos têm preferência. 
(C) A destinação de recursos públicos para auxílios às 

instituições privadas é permitida. 
(D) A participação direta de qualquer empresa estrangeira 

na assistência à saúde no País é autorizada. 
(E) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 22 ______________________  
 

O Brasil foi o primeiro país a criar a própria Comissão Nacional 
sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), integrando-se 
ao movimento global em torno dos determinantes sociais da saúde 
(DSS), desencadeado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Quanto aos DSS, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Segundo essa concepção, enfrentar as causas das 
causas das determinações econômicas e sociais mais 
gerais dos processos saúde-enfermidade envolve 
ações apenas no sistema de atenção à saúde. 

(B) O relatório final ressaltou a necessidade da busca por 
estratégias centradas na prevenção da saúde. 

(C) No relatório final, foi proposta a criação de espaços 
institucionais para o enfrentamento dos DSS. 

(D) Programas de apoio a projetos de pesquisa são 
dispensáveis, uma vez que as evidências científicas a 
respeito dos DSS são suficientes para direcionar 
rumos novos ao modelo. 

(E) A participação social deve ser revista, pois o tema 
exige um nível instrução não acessível a toda a 
população. 

 

ATUALIDADES 
Questões de 23 a 25 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 

 
 

(Figura ampliada na página 13) 
 
Levando-se em consideração o mapa da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno 
(RIDE/DF), assinale a alternativa correta. 
 

(A) Unaí, Buritis e Cabeceira Grande são municípios 
pertencentes ao estado de Minas Gerais, mas que 
compõem a região metropolitana ou RIDE do 
Distrito Federal. 

(B) Planaltina (DF) e Planaltina de Goiás são os mesmos 
municípios; no entanto, a parte goiana é denominada 
Brasilinha. 

(C) Mimoso (GO), Água Fria (GO) e Padre Bernardo 
(GO) são municípios que não são fronteiriços com o 
Distrito Federal. 

(D) Formosa (GO) e Unaí (MG) são municípios que têm na 
agropecuária as principais atividades econômicas; no 
entanto, disputam o comércio do Distrito Federal em 
igualdade de condições, haja vista que são fronteiriços e 
que dispõem das mesmas estruturas rodoviárias. 

(E) A RIDE é uma formação econômica que só existe no 
Distrito Federal e em Goiás, sendo mais um 
instrumento político a ser agregado ao Brasil. 

 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
Uma das mais importantes características de Brasília é o fato 
de que a capital brasileira não é apenas uma cidade com uma 
proposta urbanística moderna, mas possui também um papel 
geoeconômico e ideológico facilmente identificado no(a) 
 
(A) respectivo papel econômico centralizado nas 

atividades industriais. 
(B) autossuficiência agrícola estabelecida na região 

metropolitana, exportando o excedente para outras 
Unidades da Federação. 

(C) priorização das atividades manufatureiras, atraídas 
pela abundância de matérias-primas. 

(D) ênfase dada ao setor de atividades econômicas 
primárias, especialmente a mineração. 

(E) respectiva vocação política e na predominância das 
atividades do setor terciário. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
A região central de Brasília registrou, no dia 2 de abril de 
2018, significativos tremores de terra, sentidos em vários 
prédios da região. Esse fenômeno natural causou certo 
pânico e a imediata desocupação, por parte de trabalhadores 
e residentes de Brasília, dos principais prédios localizados na 
capital federal. 
 
A esse respeito, assinale a alternativa que indica a causa do 
fenômeno sentido em Brasília. 
 
(A) Atividade vulcânica na região circunvizinha de 

Brasília. 
(B) Tempestade de meteoritos. 
(C) Movimentação da massa de ar continental equatorial. 
(D) Movimentação de placas tectônicas. 
(E) Terremoto cujo epicentro foi localizado no 

continente africano. 
 

Área livre 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 ______________________  
 

Suponha que o pai de um farmacêutico responsável técnico de 
uma farmácia do serviço público de saúde faleceu em um 
acidente de carro. Por isso, o farmacêutico precisou se deslocar 
às pressas para outra cidade, deixando a farmácia em que 
trabalha sem um farmacêutico que legalmente o substitua.  
 

Segundo o Código de Ética da Profissão Farmacêutica 
(Resolução CFF no 596/2014), e considerando a situação 
apresentada, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O farmacêutico responsável técnico deve avisar por 
escrito ao Conselho Regional de Farmácia (CRF) no 
dia seguinte a ausência. 

(B) O farmacêutico responsável técnico deve comunicar 
formal e documentalmente o afastamento ao CRF no 
prazo máximo de até cinco dias após sua ocorrência. 

(C) O farmacêutico responsável técnico deve nomear um 
procurador, que deve realizar a comunicação ao CRF 
no prazo de dois dias úteis. 

(D) Por se tratar de serviço público, não é necessário 
comunicar por escrito ao CRF afastamentos com 
duração de até 10 dias úteis. 

(E) O farmacêutico responsável técnico deve comunicar 
o afastamento, por telefone, ao CRF no prazo de até 
cinco dias após sua ocorrência. 

 

QUESTÃO 27 ______________________  
 

Considere que, em razão da ilegibilidade da receita, um 
medicamento sujeito a controle especial foi manipulado na 
concentração de 15 mg do princípio ativo por cápsula em vez de 
15 mcg por cápsula, para um tratamento com duração de 30 
dias. Em decorrência das doses elevadas, o paciente começou a 
sofrer efeitos colaterais, foi internado e, posteriormente, foi a 
óbito por intoxicação. A manipulação ocorreu na ausência do 
farmacêutico, por um técnico em farmácia.  
 

Acerca desse assunto e considerando a Lei Federal  
no 5.991/1973, o Decreto no 74.710/1974 (que a regulamenta) 
e a RDC Anvisa  no 67/2007, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Uma das atribuições do farmacêutico é manipular a 
formulação de acordo com a prescrição ou permitir 
que ela seja feita por qualquer funcionário sem 
supervisão, sendo responsabilidade do farmacêutico 
definir os procedimentos que garantam a qualidade 
exigida do medicamento. 

(B) Quando a dosagem do medicamento prescrito 
ultrapassar os limites farmacológicos ou a prescrição 
apresentar incompatibilidades, o responsável técnico 
pelo estabelecimento deverá confirmar a viabilidade 
de manipulação em compêndios oficiais. 

(C) Na ausência do responsável técnico pela farmácia ou 
do respectivo substituto, é permitido o aviamento de 
fórmula que depende de manipulação na qual figure 
substância sob regime de controle sanitário especial, 
desde que haja procedimentos operacionais padrões, 
estabelecidos pelo responsável técnico. 

(D) Somente será aviada a receita que estiver escrita a 
tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível, 
observados a nomenclatura e o sistema de pesos e 
medidas oficiais. 

(E) A avaliação das prescrições, quanto à concentração, à 
viabilidade e à compatibilidade físico-química e 
farmacológica dos componentes, da dose e da via de 
administração, deve ser feita pelo manipulador antes 
do início da manipulação. 

 

QUESTÃO 28 _______________________  
 
A Lei Federal no 3.820/1960 criou o Conselho Federal de 
Farmácia (CFF) e os Conselhos Regionais de Farmácia 
(CRF). Tais conselhos foram criados para garantir os 
princípios de ética e disciplina da classe farmacêutica. Com 
relação a essa lei, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O presidente, o vice-presidente, o secretário-geral e o 

tesoureiro do CFF são eleitos pelos próprios 
conselheiros federais, por voto direto e secreto, 
sendo necessária a maioria simples dos votos. 

(B) Uma atribuição do CFF é publicar semestralmente 
tanto o relatório dos respectivos trabalhos quanto a 
relação de todos os profissionais registrados. 

(C) Ao CFF cabe expedir resoluções que acompanhem a 
evolução da profissão, definindo ou modificando as 
atribuições ou competência dos profissionais de 
farmácia. 

(D) Uma atribuição dos CRF é definir as medidas 
necessárias à regularidade dos serviços e à 
fiscalização do exercício profissional. 

(E) O poder de punir disciplinarmente compete, com 
exclusividade, ao CFF, sendo as penalidades 
disciplinares possíveis a advertência ou censura, a 
multa, a suspensão e a eliminação. 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 

O Decreto no 85.878/1981, que regulamenta a Lei Federal  
no 3.820/1960, trata do exercício profissional farmacêutico, 
estabelecendo as respectivas atribuições, privativas ou não. 
Considerando as diferentes atribuições do profissional farmacêutico 
previstas nesse decreto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) As empresas que atuam na produção de 
medicamentos controlados, produtos biológicos e 
vacinas devem ter como responsável técnico 
exclusivamente o profissional farmacêutico. 

(B) O magistério superior das matérias privativas 
constantes do currículo próprio do curso de formação 
farmacêutica pode ser exercido por profissionais não 
farmacêuticos, desde que estes tenham diploma de 
mestrado e doutorado em programa de 
pós-graduação específico da área em que irão atuar. 

(C) A responsabilidade técnica de laboratórios de 
controle de qualidade de produtos com ação 
terapêutica pode ser assumida por farmacêuticos e 
por químicos. 

(D) A responsabilidade técnica de laboratórios de 
produção de medicamentos destinados ao uso 
humano e veterinário é privativa do profissional 
farmacêutico. 

(E) A manipulação de medicamentos magistrais e 
farmacopeicos, tanto no serviço público quanto no 
privado, deve ser de responsabilidade técnica 
exclusiva do profissional farmacêutico. 
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QUESTÃO 30 ______________________  
 
Quanto à Portaria SVS/MS no 344/1998, que aprova o 
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A Notificação de Receita “A” será válida por 30 dias 

a contar da data de sua emissão em todo o território 
nacional, entretanto, para aquisição do medicamento 
fora do estado onde foi prescrita, é necessário que 
seja acompanhada da receita médica com 
justificativa do uso. 

(B) A Notificação de Receita deve ser exigida para 
pacientes internados nos estabelecimentos 
hospitalares, médicos ou veterinários, oficiais ou 
particulares, devendo estar corretamente preenchida 
e carimbada pelo profissional prescritor. 

(C) São proibidos prescrição e aviamento de fórmulas 
contendo associação medicamentosa das substâncias 
anorexígenas constantes das listas desse 
Regulamento Técnico e de suas atualizações, quando 
associadas entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, 
hormônios ou extratos hormonais e laxantes, bem 
como quaisquer outras substâncias com ação 
medicamentosa, exceto no caso de medicamentos 
manipulados contendo justificativa de uso. 

(D) Não são permitidas a prescrição e a manipulação de 
medicamentos alopáticos e homeopáticos contendo 
plantas da lista “E” (plantas que podem originar 
substâncias entorpecentes e (ou) psicotrópicas), 
exceto para medicamentos registrados na Anvisa  que 
contenham em sua composição a planta Cannabis 
sp., suas partes ou substâncias obtidas a partir dela, 
incluindo o tetraidrocannabinol (THC) quando para 
uso restrito ao ambiente hospitalar. 

(E) As farmácias de unidades hospitalares devem enviar 
o Balanço de Medicamentos Psicoativos e de outros 
Sujeitos a Controle Especial (BMPO) com a 
movimentação do estoque das substâncias constantes 
das listas “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3” e “B2” 
(psicotrópicas) e “C4” (antirretrovirais), em três vias, 
trimestralmente até o dia 15 dos meses de abril, 
julho, outubro e janeiro. O Balanço Anual deverá ser 
entregue até o dia 31 de janeiro do ano seguinte. 

 

QUESTÃO 31 ______________________  
 
No que se refere à RDC Anvisa no 302/2005, que dispõe 
acerca do Regulamento Técnico para o funcionamento de 
Laboratórios Clínicos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A aquisição de produtos para diagnóstico de uso in 

vitro, reagentes e insumos adquiridos não 
regularizados junto a Anvisa/MS é permitida em 
casos de necessidade endêmica. 

(B) O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial 
devem disponibilizar ao paciente ou responsável 
apenas instruções escritas em linguagem acessível, 
orientando quanto ao preparo e à coleta de amostras, 
tendo como objetivo o entendimento do paciente. 

(C) O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial 
devem solicitar a todos pacientes, em atendimento 
normal ou de emergência, documento que comprove 
a respectiva identificação para o cadastro. 

(D) As cópias dos laudos de análise, bem como os dados 
brutos, devem ser arquivados pelo prazo de dois 
anos, facilmente recuperáveis e de forma a garantir a 
sua rastreabilidade. 

(E) O laboratório clínico deve manter registro de todo o 
processo e especificar no laudo que o teste é 
preparado e validado pelo próprio laboratório.  

 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
As novas políticas de incentivo à assistência farmacêutica no 
Brasil têm grande enfoque na gestão, visando a fortalecer e a 
consolidar esse processo nos diversos níveis de 
complexidade. Em relação a atividades essenciais para a 
gestão da assistência farmacêutica, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Elaboração da Relação Nacional de Ações e Serviços 

de Saúde (RENASES), compreendendo todas as 
ações e os serviços que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) oferece ao usuário para atendimento da 
integralidade da assistência à saúde. Essa relação 
deverá ser adotada na íntegra pelos estados,  pelo 
Distrito Federal (DF) e pelos municípios, garantindo, 
assim, acesso universal aos serviços de saúde a todos 
os usuários do SUS. 

(B) Criação das Comissões Intergestores para possibilitar 
a organização e o funcionamento das ações e dos 
serviços de saúde de maneira integrada, com a 
Comissão Intergestores Regionais (CIR) no âmbito 
regional; a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
no âmbito estadual, vinculada às Secretarias de 
Saúde; e a Comissão de Intergestores Tripartite 
(CIT) no âmbito da União, vinculada ao Ministério 
da Saúde, e destinada apenas às ações 
administrativas. 

(C) Incentivo à elaboração de projetos para a realização 
de despesas de capital por meio do Bloco de 
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, 
composto por recursos financeiros que serão 
transferidos, mediante repasse regular e automático 
do Fundo Nacional de Saúde, para os Fundos de 
Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal 
(DF), mediante apresentação do projeto, 
encaminhado pelo ente federativo interessado ao 
Ministério da Saúde. 

(D) Processo de planejamento da saúde ascendente e 
integrado, do nível local até o federal, ouvidos os 
respectivos Conselhos de Saúde, suprindo as 
necessidades das políticas de saúde, 
independentemente da disponibilidade de recursos 
financeiros. 

(E) Criação de blocos de financiamento, norteando como 
devem ser gastos os recursos financeiros destinados 
às ações e aos serviços em saúde, dividindo-os em: 
atenção básica; atenção de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar; assistência 
farmacêutica; e gestão do SUS. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 33 ______________________  
 

A respeito do componente especializado da assistência 
farmacêutica, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os medicamentos que fazem parte das linhas de 
cuidados para doenças contempladas no componente 
especializado e incluídos no Grupo 1 (1A e 1B) têm o 
financiamento e a aquisição centralizados pelo 
Ministério da Saúde e são fornecidos às Secretarias de 
Saúde dos estados e do Distrito Federal (DF), sendo 
delas a responsabilidade pela programação, pelo 
armazenamento, pela distribuição e a dispensação. 

(B) A responsabilidade pela programação, pela 
aquisição, pelo armazenamento e pela distribuição 
dos medicamentos do Grupo 2 é das Secretarias de 
Saúde do Distrito Federal (DF) e dos municípios. 

(C) Os medicamentos do Grupo 3 são de 
responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito 
Federal (DF) e dos municípios, e compõem parte do 
elenco do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica, regulamentado por ato normativo 
específico, sendo disponibilizados, em caso de 
demanda, para a garantia das linhas de cuidado 
definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas, publicados na versão final pelas 
próprias Secretarias de Saúde. 

(D) A incorporação, exclusão, ampliação ou redução de 
cobertura de medicamentos no âmbito do 
Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica ocorrerá mediante decisão do 
Ministério da Saúde, assessorado pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). 

(E) A solicitação de medicamentos do componente 
especializado será feita somente em estabelecimentos 
de saúde vinculados às unidades públicas designadas 
pelos gestores estaduais de saúde, sendo que os 
documentos exigidos (Laudo para Solicitação, 
Avaliação e Autorização de Medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica (LME), prescrição médica e 
documentos exigidos nos Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas publicados) podem ser 
oriundos tanto dos serviços públicos quanto dos 
serviços privados de saúde. 

 

QUESTÃO 34 ______________________  
 

Assinale a alternativa que apresenta eixos estratégicos da 
Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF). 
 

(A) Descentralização das ações; capacitação de recursos 
humanos; e atualização periódica da Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

(B) Garantia de acesso e equidade às ações de saúde; 
modernização e ampliação da capacidade produtiva 
dos laboratórios oficiais; e implementação de uma 
política de desenvolvimento científico e tecnológico 
visando ao desenvolvimento de novas tecnologias 
para o Sistema Único de Saúde. 

(C) Desenvolvimento, capacitação e fixação de recursos 
humanos; utilização das plantas medicinais com base 
unicamente no conhecimento tradicional; e 
construção de uma Política de Vigilância Sanitária 
visando ao acesso a produtos com segurança e 
qualidade. 

(D) Qualificação dos serviços de assistência farmacêutica 
existentes; descentralização das ações visando à 
superação da fragmentação em programas 
desarticulados; e construção de uma Política de 
Vigilância Sanitária visando tão somente ao acesso a 
produtos com segurança e qualidade. 

(E) Promoção do uso irracional de medicamentos com base 
na melhoria da prescrição, da dispensação e do consumo; 
e estabelecimento de mecanismos para a regulação e 
monitoração do mercado de insumos e produtos 
estratégicos para a saúde, incluindo os medicamentos. 

 

QUESTÃO 35 _______________________  
 

Considerando a Lei Federal no 5.991/1973, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Define-se remédio como um produto farmacêutico, 
tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 
profilática, curativa, paliativa ou de diagnóstico. 

(B) É proibido às farmácias homeopáticas manter seções 
de vendas de correlatos e de medicamentos não 
homeopáticos quando apresentados nas respectivas 
embalagens originais. 

(C) Independe de receita médica a dispensação de 
medicamentos homeopáticos cuja concentração de 
substância ativa corresponda às doses máximas 
farmacologicamente estabelecidas. 

(D) Somente será permitido o funcionamento de 
farmácia e drogaria sem a assistência do técnico 
responsável, ou do seu substituto, pelo prazo de até 
30 dias, período em que não serão aviadas fórmulas 
magistrais ou oficiais nem vendidos medicamentos 
sujeitos a regime especial de controle. 

(E) É facultado à farmácia ou à drogaria manter serviço 
de atendimento ao público para aplicação de 
injeções, desde que observada a prescrição médica, 
que o profissional farmacêutico seja o responsável 
pelas aplicações e que o estabelecimento tenha local 
privativo e equipamento e acessórios apropriados e 
cumpra os preceitos sanitários pertinentes. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 

Considerando o que preconiza a RDC Anvisa no 67/2007 em 
relação à determinação do prazo de validade de 
medicamentos manipulados, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A determinação do prazo de validade deve ter base na 
avaliação físico-química das drogas e em considerações 
quanto à respectiva estabilidade, vinculando-o, 
preferencialmente, ao período do tratamento. 

(B) Os procedimentos que definem a política da empresa 
quanto às matérias-primas próximas ao vencimento 
têm de ser instituídos, devendo a farmácia destinar à 
incineração todos os produtos vencidos. 

(C) A farmácia deve realizar estudos de estabilidade 
acelerada e de longa duração nas condições 
climáticas da zona IVb. 

(D) Na interpretação das informações a respeito da 
estabilidade das drogas, devem ser consideradas 
somente as condições de armazenamento e 
conservação recomendadas para a formulação final. 

(E) A determinação da estabilidade físico-química das 
drogas pode ter base exclusivamente nas 
recomendações dos produtores destas. 
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QUESTÃO 37 ______________________  
 
Um paciente que faz uso de bromazepan na forma 
farmacêutica “solução” apresentou, na drogaria, a notificação 
de receita contendo as seguintes informações: bromazepan  
2,5 mg/mL gotas, tomar 12 gotas de 12 horas em 12 horas 
por 30 dias. 
 
Considere que: 1 gota = 0,1 mg, 1 mL = 20 gotas e cada 
embalagem do medicamento contém 20 mL. 
 
Sabendo que a Portaria SVS/MS no 344/1998 permite a 
dispensação apenas da quantidade correspondente ao 
tratamento prescrito, assinale a alternativa que indica a 
quantidade de embalagens do medicamento a ser dispensada, 
nesse caso hipotético. 
 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 
 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
Segundo a Farmacopeia Brasileira - 5a edição e considerando 
as formas farmacêuticas sólidas convencionais e de liberação 
modificada, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Comprimidos sem revestimento são aqueles em que 

excipientes usados são destinados especificamente a 
modificar a liberação do princípio ativo nos fluidos 
digestivos. 

(B) Comprimidos de liberação prolongada possuem uma ou 
mais camadas finas de revestimento, normalmente 
poliméricas, destinadas a modificar a velocidade e (ou) a 
extensão da liberação dos princípios ativos, apresentando 
uma liberação retardada do princípio ativo. 

(C) A cápsula mole de liberação modificada consiste em 
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. 
Normalmente é formada de gelatina, mas pode 
também ser de outras substâncias. 

(D) Comprimidos revestidos possuem uma ou mais 
camadas finas de revestimento, normalmente 
poliméricas, para proteger o fármaco do ar ou de 
umidade; para fármacos com odor e sabor 
desagradáveis; para melhorar a aparência dos 
comprimidos; ou para alguma outra propriedade que 
não seja a de alterar a velocidade ou a extensão da 
liberação do princípio ativo. 

(E) Comprimidos para suspensão são aqueles que, 
quando em contato com um líquido, rapidamente 
produzem uma dispersão homogênea (suspensão). 
São destinado à administração sem dispersão prévia. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 _______________________  
 

Suponha que um paciente com massa corporal de 78 kg, 
portador de púrpura trombocitopênica idiopática (PTI), 
precisa de reposição de imunoglobulina humana para 
aumentar a contagem de plaquetas antes de realizar uma 
esplenectomia. O medicamento disponível na farmácia do 
hospital contém 5 g de imunoglobulina humana por  
frasco-ampola, e os frascos-ampola devem ser reconstituídos 
com 50 mL de diluente. O produto é de elevado custo, e o 
fabricante assegura a estabilidade do medicamento por até  
12 horas depois de reconstituído, desde que mantido em local 
cuja temperatura não ultrapasse 30 oC.  
 

Considerando que a prescrição para o paciente é de 0,5 g de 
imunoglobulina humana para cada quilo de massa corporal, a 
quantidade de imunoglobulina a ser administrada, de  
frascos-ampola necessários e de diluente utilizado na 
reconstituição serão, respectivamente, 
 

(A) 18 g, 7,2 e 200 mL.
(B) 1,8 g, 3,6 e 400 mL. 
(C) 36 g, 7,2 e 400 mL.
(D) 3,6 g, 3,6 e 200 mL. 
(E) 40 g, 3,6 e 400 mL.

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 

Um hospital da rede pública pretende implantar uma área 
para manipulação de medicamentos destinados aos pacientes 
hospitalizados; para isso, deve seguir as especificações da 
RDC Anvisa no 67/2007. A respeito do exposto, assinale a 
alternativa que indica requisitos essenciais para infraestrutura 
física e garantia da qualidade, definidos nessa resolução. 
 

(A) A farmácia deve dispor de sala destinada à 
paramentação, ventilada, preferencialmente com dois 
ambientes (barreira sujo/limpo) e servindo como 
acesso às áreas de pesagem e manipulação. Na sala 
de paramentação ou junto a ela, deve haver lavatório 
com provisão de sabonete líquido e antisséptico, 
além de recurso para secagem das mãos. Esse 
lavatório deve ser de uso exclusivo para o processo 
de paramentação. 

(B) As áreas e instalações devem ser adequadas e 
suficientes ao desenvolvimento das operações, 
dispondo de procedimentos padrões para uso de todos 
os equipamentos e materiais, quando não for possível 
organizá-los de forma racional, evitando assim os riscos 
de contaminação e de misturas de componentes e 
garantindo a sequência das operações. 

(C) A farmácia deve dispor de área específica para lavagem 
de materiais de embalagem e de utensílios utilizados na 
manipulação, não sendo permitida tal lavagem em local 
dentro do próprio laboratório de manipulação. 

(D) Ensaios de controle de qualidade das preparações 
magistrais e oficinais devem ser realizados, e os 
resultados dos ensaios devem ser registrados em 
livro específico para controle de qualidade. O 
farmacêutico deve avaliar os resultados, aprovando 
ou não a preparação para dispensação. 

(E) Para todas as formas farmacêuticas magistrais e 
oficinais, devem ser realizadas análises de ponto de 
fusão, uniformidade de conteúdo e teor de princípio 
ativo de maneira amostral e periódica. 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
Quanto à classificação ABC para a gestão de estoques da 
farmácia hospitalar, é correto afirmar que 
 
(A) facilita o controle de lotes de validade e o 

rastreamento de medicamentos no hospital. 
(B) uma redução de 10% dos itens A resulta em redução 

menor que 10% do custo total do estoque. 
(C) pode ser realizada sem os valores de consumo médio 

mensal (CMM) e preço dos itens estocados. 
(D) uma redução de 50% dos itens classificados como C 

resulta em redução de mais de 50% do custo total 
do estoque. 

(E) facilita o controle estratégico dos processos de 
programação, aquisição e uso de medicamentos, 
tendo em vista a redução dos custos. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Considere hipoteticamente que determinado paciente 
internado em um hospital geral recebeu um comprimido de 
pentoxifilina em vez do comprimido de pirazinamida que 
constava na prescrição. Os dois medicamentos estavam 
disponíveis para administração, e a pessoa responsável 
alegou ter feito confusão com os nomes. 
 
Que sistema de distribuição de medicamentos é provável que esse 
hospital adote e qual sistema poderia evitar esse tipo de erro? 
 
(A) Sistema coletivo de distribuição e prescrição 

eletrônica. 
(B) Prescrição eletrônica e sistema de distribuição 

individualizado. 
(C) Sistema coletivo de distribuição e sistema de 

distribuição de medicamentos em doses unitárias 
(SDMDU). 

(D) Sistema de distribuição de medicamentos em doses 
unitárias (SDMDU) e sistema coletivo de 
distribuição. 

(E) Sistema de distribuição em doses individualizadas e 
sistema de distribuição coletivo. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
No que se refere à preparação de antineoplásicos utilizados 
na quimioterapia do câncer, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É obrigatório o uso de câmara de segurança 

biológica classe II tipo B2. 
(B) É necessário que a câmara de segurança mais 

indicada garanta exaustão total e tenha sistema de 
recirculação de ar. 

(C) Deve-se manter a pressão positiva de ar na área de 
preparo para evitar contaminação do medicamento. 

(D) Deve-se utilizar fluxo laminar horizontal. 
(E) É necessário utilizar filtro de alta eficiência e 

pré-filtro, mas o sistema de exaustão é dispensável. 
 

Área livre 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 _______________________  
 

A respeito das comissões hospitalares obrigatórias segundo a 
legislação atual – Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH), Comissão Multiprofissional de Terapia 
Nutricional (CMTN) e Comissão de Farmácia e Terapêutica 
(CFT), assinale a alternativa correta. 
 

(A) A seleção de medicamentos deve ser dinâmica, 
contínua, multidisciplinar e participativa para 
garantir que os fornecedores tenham igual acesso aos 
membros da CFT. 

(B) À CCIH cabe definir, em cooperação com a CFT, 
uma política de utilização de antimicrobianos, 
germicidas e materiais médico-hospitalares para a 
instituição. Portanto, não é obrigatório que o 
farmacêutico participe de ambas as comissões. 

(C) De acordo com a Resolução CFM no 1.552/ 1999, é 
ético o critério que condiciona a liberação de 
antibióticos pela CCIH à solicitação justificada e 
firmada por escrito, desde que avaliada previamente 
por farmacêutico hospitalar. 

(D) A participação do farmacêutico na Comissão de 
Suporte Nutricional visa a garantir que as 
formulações de nutrição parenteral sejam preparadas 
corretamente, armazenadas e mantidas em geladeira 
até o momento da administração. 

(E) O trabalho das CFT na elaboração de listas de 
medicamentos e produtos para a saúde selecionados 
é fundamental para a promoção do uso racional 
desses produtos. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 

Com relação aos estudos de farmacoepidemiologia, 
farmacovigilância e farmacoeconomia, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) O custo é uma vantagem do ensaio clínico randomizado, 
pois ocorre o mascaramento que corresponde ao 
desconhecimento, por parte dos participantes do estudo, da 
intervenção de que são alvo, o mesmo devendo ocorrer 
com o investigador que administra ou avalia o tratamento. 

(B) Coorte, caso-controle e transversal são métodos 
de estudos epidemiológicos observacionais. 
Custo-benefício, custo-efetividade e custo-utilidade 
são exemplos de estudos farmacoeconômicos. 

(C) A classificação anatômica clínica terapêutica (ATC) e a 
dose diária definida (DDD) são recomendadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso em 
estudos de utilização de medicamentos (EUM), 
principalmente aqueles que envolvem pacientes 
pediátricos e associações de medicamentos. 

(D) O viés de aferição, o viés de confundimento, o viés de 
seleção e o viés de publicação devem ser considerados na 
avaliação dos estudos farmacoepidemiológicos. Atenção 
especial deve ser dada ao viés de publicação, que ocorre 
quando os indivíduos selecionados para o estudo não são 
representativos da população de referência e, portanto, os 
resultados do estudo não poderão ser extrapolados para 
toda a população. 

(E) A importância da farmacovigilância consiste na 
identificação das reações adversas a medicamentos 
(RAM), principalmente as decorrentes de 
intoxicações acidentais ou intencionais por uso de 
doses acima do recomendado. 
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QUESTÃO 46 ______________________  
 
No que tange a controle e tratamentos de infecções por 
microrganismos multirresistentes, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Monoterapia com ampicilina deve ser 

preferencialmente usada em infecções que requeiram 
atividade bactericida. 

(B) Betalactâmicos e aminoglicosídeos (gentamicina ou 
estreptomicina) devem ser usados em infecções 
vasculares que não necessitam de atividade 
bactericida, por causa do respectivo efeito sinérgico. 

(C) Medidas de vigilância e isolamento de pacientes com 
cepas multirresistentes são controversas e devem ser 
evitadas em razão da necessidade de humanização 
do tratamento. 

(D) O uso correto de antimicrobianos constitui estratégia 
para diminuir a pressão seletiva e controlar o 
aparecimento de microrganismos multirresistentes.  

(E) A linezolida não tem boa penetração no tecido 
pulmonar, e o respectivo uso em monoterapia é 
limitado em virtude do alto percentual de falha 
terapêutica. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
Levofloxacino, estreptomicina e etambutol são 
medicamentos que podem ser utilizados 
concomitantemente no tratamento de  
 
(A) tuberculose. 
(B) endocardite. 
(C) pneumonia. 
(D) aids. 
(E) citomegalovirose. 
 

QUESTÃO 48 ______________________  
 

Em relação à manipulação de produtos estéreis na farmácia 
hospitalar, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O ganciclovir, antiviral utilizado no tratamento de 
infecções por citomegalovírus, necessita de cuidados 
de preparação e manipulação equiparados aos 
quimioterápicos antineoplásicos, conforme descrito 
na RDC no 220/2004, que faculta ao enfermeiro a 
respectiva preparação. 

(B) As amostras para avaliação microbiológica laboratorial 
devem ser estatisticamente representativas de uma 
sessão de manipulação, e as amostras para contraprova 
de cada nutrição parenteral preparada devem ser 
conservadas por 90 dias. 

(C) Os requisitos técnicos mínimos para a preparação de 
terapia de nutrição parenteral (TNP) estão descritos 
na Portaria MS/SNVS no 272/1998, da Anvisa. 

(D) Apenas soluções aquosas podem ser utilizadas na 
formulação de nutrição parenteral. 

(E) Entre os componentes da nutrição parenteral, 
devem-se oferecer os mesmos nutrientes da dieta 
oral, além de fibras e água. 

 
 
 

QUESTÃO 49 _______________________  
 
Suponha que a prescrição de um paciente hospitalizado com 
problemas cardíacos continha furosemida. O paciente fazia 
uso de digoxina antes da internação. 
 
Com base no exposto e considerando os serviços clínicos 
farmacêuticos, quanto à conduta do farmacêutico que poderia 
evitar problemas decorrentes dessa interação medicamentosa, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Intervenção farmacêutica, pois é necessário avisar ao 

médico que a furosemida interage com digoxina, 
diminuindo a respectiva ação farmacológica. 

(B) Conciliação medicamentosa, pois a informação a 
respeito de medicamentos usados antes da internação 
é relevante para a prescrição de medicamentos 
durante a internação. 

(C) Notificação e investigação de reação adversa a 
medicamento, pois o uso concomitante desses 
medicamentos pode resultar em insuficiência 
hepática. 

(D) Consulta pré-alta, pois, ao retornar para casa, é 
necessário aumentar a dose de digoxina. 

(E) Acompanhamento farmacoterapêutico, pois será 
necessário monitorar a função hepática do paciente. 

 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) deve 
contar com representante do serviço de farmácia, conforme 
estabelecido na Portaria no 2.616/1998 do Ministério da 
Saúde. Em relação às infecções hospitalares, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Se uma criança internada no setor de pediatria há três 

dias, sem relato de internação prévia, apresenta 
quadro clínico de sarampo, a infecção deve ser 
classificada como hospitalar. 

(B) Se um paciente submetido a hemodiálise apresenta 
febre persistente e hemocultura positiva para 
S. aureus, a infecção deve ser classificada como 
comunitária. 

(C) Não há relação entre o uso de antimicrobianos no 
ambiente hospitalar e a emergência de 
microrganismos multirresistentes. 

(D) Se um paciente refere dor e secreção em ferida 
cirúrgica três dias após a alta hospitalar, a infecção 
deve ser classificada como hospitalar. 

(E) Para estabelecer os medicamentos utilizados em 
profilaxia cirúrgica, é importante considerar os 
protocolos de hospitais de grandes centros urbanos 
com maior número de cirurgias. 

 
Área livre 
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Figura ampliada da questão 23. 

 




