SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE
CONCURSO PÚBLICO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Não deixe de preencher as informações a seguir:
Prédio

Sala

Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

ANALISTA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ATENÇÃO
 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 questões de Conhecimentos da Língua
Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico e 20 questões de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.
 Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o Nome do Prédio e o
Número da Sala, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da
Federação e o Número de Inscrição.
 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões das provas, você receberá um Cartão-Resposta
(Leitura Ótica). Verifique se o Número de Inscrição impresso, em ambos os cartões, coincide com o
seu Número de Inscrição.
 As bolhas do Cartão-Resposta (Leitura Ótica) devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.
 O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.
 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 01 para as questões de 01 a 05
Medicamentos vencidos serão recolhidos no Parque das Nações Indígenas no sábado
Campo Grande (MS) - O grupo de escoteiros Zilda Arns vai fazer orientações e recolhimento de medicamentos
vencidos neste sábado (8), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A iniciativa que tem o apoio do
CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul) faz parte do XXII Muteco (Mutirão
Escoteiro de Ação Ecológica).
A destinação ecologicamente correta dos medicamentos vencidos ficará a cargo da empresa Oxinal Ambiental,
parceira do CRF/MS e do evento no recolhimento e destinação final.
Desde dezembro de 2010, a Lei Municipal n°168/10 indicada pelo Conselho autorizava o poder público a
implantar pontos de coleta de medicamentos vencidos. A lei aprovada por unanimidade e sancionada pela prefeitura
ainda não foi regulamentada.
“Precisamos orientar e alertar a população do grande risco que ela corre quando descarta os medicamentos
sem qualquer cuidado com o Meio Ambiente, porque eles, em contato com o lençol freático e as águas de superfície,
provocam contaminação e acabam voltando para as nossas residências. As estações de tratamento de água não
eliminam esses produtos; então, a cada vez que abrimos uma torneira, saem, junto com a água, hormônios, antiinflamatórios, antibióticos, agrotóxicos e toda a sorte de produtos químicos”, explica o presidente do CRF/MS,
Ronaldo Abrão.
Os escoteiros, neste sábado, darão início a uma campanha que deve se estender ao longo do ano, no bairro
Aero Rancho. O recolhimento será das 8 às 17h.
Disponível em: www.radiowebs.com.br

01. Observe os termos sublinhados nos itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

"medicamentos vencidos neste sábado (8)"; "no Parque das Nações Indígenas"
"autorizava o poder público a implantar pontos"; do XXII Muteco (Mutirão Escoteiro de Ação Ecológica).
"em contato com o lençol freático"; "água, hormônios, anti-inflamatórios, antibióticos".
"e toda a sorte de produtos químicos"; "anti-inflamatórios, antibióticos, agrotóxicos".
"saem, junto com a água, hormônios, anti-inflamatórios"; "A destinação ecologicamente correta dos medicamentos
vencidos ficará a cargo".

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas nos itens I e III, os termos sublinhados são proparoxítonos.
B) No item II, a tonicidade do segundo termo sublinhado recai na penúltima sílaba.
C) No item III, o segundo termo sublinhado se acentua porque o "i" forma hiato.
D) No item IV, a tonicidade de ambos os termos sublinhados recai na penúltima sílaba.
E) No item V, apenas a tonicidade de um dos termos sublinhados recai na penúltima sílaba.
02. Observe os períodos abaixo:
I.
II.

"ficará a cargo da empresa Oxinal Ambiental, parceira do CRF/MS e do evento no recolhimento e destinação final.
"que deve se estender ao longo do ano, no bairro Aero Rancho”.

Em relação ao emprego das vírgulas, está CORRETO o que se afirma em
A) No item I, a vírgula é facultativa.
B) No item II, a vírgula se justifica por separar termos explicativos.
C) No item I, a vírgula poderia ser permutada por um ponto-e-vírgula, e isso não implicaria desobediência às normas
gramaticais vigentes.
D) No item II, a vírgula se justifica por separar elementos de mesma função sintática.
E) Em ambos os itens, as vírgulas isolam termos explicativos.
03. Observe o trecho abaixo:
“Precisamos orientar e alertar a população do grande risco"
Se os verbos sublinhados fossem permutados por INFORMAR, estaria CORRETO o que se afirma em
A) Precisamos informar a população o grande risco.
B) Precisamos informar a população do grande risco.
C) Precisamos informar à população no grande risco.

D) Precisamos informar à população ao grande risco.
E) Precisamos informar a população no grande risco.
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04. Sobre Concordância Verbal, assinale a alternativa CORRETA.
A) "saem, junto com a água, hormônios, anti-inflamatórios, antibióticos" - se os termos sublinhados estivessem no singular, a
forma verbal "saem" poderia ficar no singular ou no plural.
B) "alertar a população do grande risco que ela corre quando descarta" - se o termo sublinhado estivesse no plural, estaria
correto o trecho: alertar as populações do grande risco que ela corre quando descarta.
C) "A iniciativa que tem o apoio do CRF/MS faz parte do XXII Muteco” - se o termo sublinhado estivesse no plural, estaria
correto o trecho: As iniciativas que tem o apoio do CRF/MS fazem parte do XXII Muteco.
D) "A lei aprovada por unanimidade e sancionada pela prefeitura ainda não foi regulamentada" - se ao termo "lei" fosse
acrescido "artigo", estaria correto o trecho: A lei e o artigo aprovados por unanimidade e sancionados pela prefeitura ainda
não foram regulamentadas.
E) "explica o presidente do CRF/MS, Ronaldo Abrão" - se ao termo "presidente" fosse acrescido "diretor", obrigatoriamente o
verbo se flexionaria no plural, concordando com ambos os sujeitos.
05. Observe os termos sublinhados dos itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

"acabam voltando para as nossas residências"
"As estações de tratamento de água não eliminam esses produtos"
"e sancionada pela prefeitura ainda não foi regulamentada"
"A iniciativa que tem o apoio do CRF/MS"
"agrotóxicos e toda a sorte de produtos químicos"

Em que item(ns) o termo sublinhado NÃO se classifica como PRONOME?
A) I e V.

B) II e III.

C) II.

D) I, III e V.

E) III.

06. Observe o trecho abaixo:
"Quando você deseja uma coisa, todo o universo conspira para que possa realizá-la."
Sobre os conectivos sublinhados, está CORRETO o que se afirma em
A) O primeiro exprime uma circunstância modal.
B) O segundo exprime uma circunstância condicional.
C) O primeiro poderia ser substituído por " no entanto" e seria mantido o sentido original.
D) O segundo indica finalidade e poderia ser substituído por "a fim de que", sem causar prejuízo ao sentido original.
E) O segundo poderia ser permutado por "à medida que", preservando-se o sentido original.
TEXTO 02 para as questões de 07 a 10
Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário.
Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas.
Se achar que precisa voltar, volte!
Se perceber que precisa seguir, siga!
Se estiver tudo errado, comece novamente.
Se estiver tudo certo, continue.
Se sentir saudades, mate-a.
Se perder um amor, não se perca!
Se o achar, segure-o!
Fernando Pessoa
07. Sobre os verbos sublinhados no poema acima, está CORRETO o que se afirma na alternativa
A) Todos estão conjugados no imperativo afirmativo.
B) Todos têm o mesmo sujeito: tu.
C) Apenas um deles não está conjugado no imperativo afirmativo.
D) Se o sujeito estivesse na 1ª pessoa do plural, estaria correto: revoltemo-nos, sigamos, continuemos, matemos e não se
percamos.
E) Se o sujeito fosse "vós", estaria correto: revoltai-vos, sigais, continuais, mateis e não te percais.
08. Assinale a alternativa que contém uma mensagem NÃO declarada no poema de Pessoa.
A) O ser humano precisa se manter passivo diante das situações cotidianas.
B) O recomeço, às vezes, se faz necessário.
C) É importante nutrir esperanças, embora a elas se deva dar limites.
D) Saudade é sentimento que deve ser vivido quando o momento o exige.
E) Há momentos em que o retorno é saudável.
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09. Observe o trecho abaixo:
"Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário."
Dito de outra forma, mantendo-se, no entanto, o sentido original, o trecho CORRETO está indicado na alternativa
A) É importante manter a rotina de vida, mesmo que os fatos o causem revolta.
B) Revoltar-se sempre é atitude que denota o quanto a pessoa é feliz.
C) Quando julgarem oportuno, as pessoas podem protestar diante de coisas ou fatos que não as fazem felizes.
D) A felicidade está atrelada a fatos que desencadeiam revoltas.
E) Ser feliz significa estar atento aos fatos e protestar levianamente, sem se preocupar com as consequências.
10. Observe que, no termo em parênteses de cada alternativa, existe uma lacuna. Em qual das alternativas, essa lacuna
deve ser preenchida com a(s) letra(s) maiúscula(s) do termo sublinhado?
A) "Se achar que preciSa voltar, volte!" (Cori_a)
B) "quando julgar neceSSário." ( Admi_ ível)
C) "Alague seu coração de esperanÇas" (Eficá _ia)
D) "Se aCHar que precisa voltar, volte! (Fa_ina)
E) "com o que não o faz feliZ"(Mi_antropo)

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Assinale a alternativa que apresenta a negação de: Saxofone é um instrumento de corda ou piano é um instrumento de
sopro.
A) Saxofone não é um instrumento de corda.
B) Saxofone não é um instrumento de corda ou piano não é um instrumento de sopro.
C) Saxofone não é um instrumento de corda e piano é um instrumento de sopro.
D) Saxofone não é um instrumento de corda e piano não é um instrumento de sopro.
E) Saxofone é um instrumento de corda e piano não é um instrumento de sopro.
12. Em um painel, as luzes brancas piscam 10 vezes por minuto, e as vermelhas piscam 15 vezes por minuto. Se as luzes
piscam simultaneamente em um dado instante, após quantos segundos, piscarão juntas novamente?
A) 15

B) 12

C) 9

D) 6

E) 3

13. Uma distribuidora tem 12 encomendas para transportar. Essas encomendas, todas com peso diferente, pesam entre
3 e 14 quilos. A empresa precisa acondicionar 6 encomendas em uma única embalagem, de forma que 1 encomenda
tenha exatamente 10 quilos, 3, menos de 10 quilos, e as demais, mais que 10 quilos. Quantas embalagens diferentes
podem ser feitas com essas encomendas?
A) 35

B) 38

C) 70

D) 140

E) 210

14. Em um congresso com 400 participantes, 120 falam inglês, 90 falam espanhol, 70 falam francês, 40 falam inglês e
espanhol, 35 falam inglês e francês, 25 falam espanhol e francês, e 7 falam os três idiomas. Assinale a alternativa que
apresenta, CORRETA e respectivamente, o número de participantes que falam, apenas, inglês, os que falam apenas
espanhol, os que falam apenas francês e os que não falam nenhum dos idiomas.
A) 52, 32, 17, 213
B) 52, 32, 17, 187
C) 120, 90, 40, 150

D) 120, 90, 40, 0
E) 202, 162, 112, 0

15. Assinale a alternativa que completa a sequência
7D
5B
3A

11 G
13 K

......

A) 15 O
B) 15 P
C) 17 O
D) 17 P
E) 19 Q
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16. Assinale a alternativa que completa a sequência de dominós.

A)

B)

C)

D)

E)

17. Há três suspeitos de um crime: o motorista, o barbeiro e o jardineiro. Sabe-se que o crime foi cometido por um ou
mais de um dos suspeitos e que: 1. se o motorista é inocente, então o barbeiro é culpado; 2. ou o jardineiro é culpado
ou a barbeiro é culpado, não os dois; 3. o jardineiro não é inocente. Logo
A) somente o barbeiro é culpado.
B) somente o jardineiro é o culpado.
C) o barbeiro e o jardineiro são os culpados.

D) o motorista e o jardineiro são os culpados.
E) o barbeiro e o motorista são os culpados.

18. Se Nathalia é dentista, então Eugênia é médica. Se Eugênia é médica, então Eduarda é advogada. Se Eduarda é
Advogada, então Gabriela é engenheira. Ora, Gabriela é engenheira, então
A) Eugênia não é médica e Nathalia não é dentista.
B) Eduarda não é advogada e Eugênia é médica.
C) Eugênia é médica e Nathalia é dentista.

D) Eduarda é advogada e Eugênia é médica.
E) Eugênia não é médica e Nathalia é dentista.

19. Se é verdade que “alguns sapatos são vermelhos” e que “nenhum chinelo é vermelho”, então também é
necessariamente verdade que
A) nenhum chinelo é branco.
B) nenhum sapato é azul.
C) algum sapato é azul.

D) algum chinelo é branco.
E) algum sapato não é azul.

20. Em uma festa, há 10 crianças, sendo 6 meninos e 4 meninas. 3 brindes serão sorteados para as crianças. A
probabilidade de as 3 crianças ganhadoras dos brindes serem do mesmo sexo é
A) 10%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

E) 30%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Modelos Assistenciais são formas de organização tecnológica do processo de prestação de serviços de saúde. O
Sistema de Saúde Brasileiro é hoje palco da disputa entre modelos assistenciais diversos, especialmente o modelo
médico assistencial privatista e o modelo assistencial sanitarista. Com relação às características do modelo
assistencial sanitarista, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Realização de campanhas de prevenção
B) Ações de vigilância epidemiológica
C) Ações de vigilância sanitária
D) Provisão de medicamentos essenciais
E) Ênfase na assistência médico-hospitalar e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico
22. O Fundo Municipal de Saúde
A) é uma unidade orçamentária dentro da Secretaria de Administração e gestão de pessoas.
B) não necessita ser lançado na Lei Orçamentária Anual.
C) é composto por recursos que se destinam ao financiamento de ações e serviços de saúde.
D) pode ser administrado junto com o montante das demais receitas municipais.
E) não precisa ter sua operação comprovada por balancetes, relatórios financeiros mensais nem balanços anuais específicos.
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23. Selecione a alternativa que contém exemplo(s) de prioridade(s) da Política Nacional de Medicamentos.
A) Destinar recursos para a aquisição de medicamentos mediante o repasse fundo a fundo para estados e municípios.
B) Investimento na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a
qualidade dos medicamentos.
C) Revisão Permanente da RENAME, Promoção do Uso Racional de Medicamentos, Farmacoepidemiologia e
Farmacovigilância.
D) Atuação dos gestores visando a uma articulação intersetorial, sobretudo com as áreas envolvidas na questão de
medicamentos, que deverá ser efetivada nas diferentes instâncias do SUS.
E) Dinamização de pesquisas na área farmacêutica.
24. Em relação ao Ciclo da Assistência Farmacêutica, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A Distribuição consiste no suprimento de medicamentos às unidades de saúde em quantidade, qualidade e tempo oportuno.
B) A seleção é um processo de escolha de medicamentos, baseada, exclusivamente, em critérios econômicos.
C) A etapa de programação visa identificar quantidades necessárias de medicamentos para o atendimento às demandas da
população, evitar aquisições desnecessárias, perdas e descontinuidade no abastecimento, bem como definir prioridades e
quantidades a serem adquiridas diante da disponibilidade de recursos.
D) São requisitos necessários para uma boa aquisição: programação das compras, pessoal qualificado e cadastro de
fornecedores.
E) São atividades envolvidas no processo de armazenamento: recepção/recebimento, estocagem/guarda, conservação e
controle de estoque de medicamentos.
25. A qualificação do gerenciamento da Assistência Farmacêutica é possível por meio do(da)
A) planejamento, da organização e da estruturação do conjunto das atividades desenvolvidas.
B) qualificação do profissional farmacêutico.
C) utilização eficaz dos recursos financeiros.
D) estruturação e organização dos serviços farmacêuticos.
E) normalização dos serviços farmacêuticos.
26. Quais são os enfoques principais de atuação com relação aos medicamentos na assistência farmacêutica?
A) Atenção básica, Medicamentos Estratégicos e Componente Especializado de Assistência Farmacêutica.
B) Financiamento, Sistema de Informação e Demandas Judiciais.
C) Financiamento, Aquisição e Distribuição.
D) Financiamento, Distribuição e Monitoramento.
E) Sistema de Informação, Atenção Básica e Demandas Judiciais.
27. O componente aprovado, no sentido de aprimorar e substituir o componente de medicamentos de dispensação
excepcional, denomina-se de
A) Componente especializado.
B) Componente básico.
C) Componente da atenção primária.

D) Componente da rede de atenção à saúde.
E) Componente estratégico.

28. Correlacione a coluna da direita com a coluna da esquerda, considerando o financiamento dos Programas
Governamentais de Acesso a Medicamentos.
PROGRAMA

FINANCIAMENTO

1. Assistência Farmacêutica

( )

Governos Federal, Estadual e Municipal na
Atenção Básica

2. Aqui tem Farmácia Popular

( )

Governo Federal

3. Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

( )

Governo Federal ou Governo Federal e
Estadual

4. Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

( )

Co-financiamento usuário e Governo Federal

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) 1 - 4 - 3 - 2

B) 4 - 1 - 3 – 2

C) 1 - 4 - 2 – 3
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D) 4 - 1 - 2 – 3

E) 3 – 1 -2 – 4

29. O mercado farmacêutico não pode ser orientado exclusivamente por regras de oferta e de procura, por isso o Estado
tem a atribuição de proteger o consumidor, estabelecendo regras por meio de uma legislação sanitária. A Lei 6360,
de 1976, regulamentada pelo Decreto 79094, de 1977 é uma das legislações sanitárias vigentes, que aborda os
seguintes assuntos, EXCETO:
A) Autorização de empresas e licenciamento dos estabelecimentos.
B) Controle sanitário do comércio de medicamentos e correlatos.
C) Controle de qualidade na produção de medicamentos.
D) Competência da ação fiscalizadora da vigilância sanitária.
E) Registro de produtos.
30. A Lei 5991/73 estabelece os seguintes requisitos para o aviamento de prescrições:
A) nome do paciente e do prescritor, especialidade do prescritor e modo de usar do medicamento.
B) nome do prescritor, sua inscrição no conselho profissional, data da prescrição e patologia do paciente.
C) assinatura do prescritor, seu endereço ou do seu consultório, idade e peso do paciente.
D) texto escrito a tinta e por extenso, nome e endereço do paciente e do prescritor e o modo de usar do medicamento.
E) especialidade do prescritor, idade e peso do paciente.
31. São formas farmacêuticas líquidas, contendo um ou mais princípios ativos insolúveis no veículo,
A) suspensões.

B) emulsões.

C) soluções.

D) xaropes.

E) elixires.

32. Os Pirogênios, substâncias lipopolissacarídicas capazes de induzir estado febril no paciente, NÃO podem ser
destruídos por
A) agentes oxidantes.
B) autoclavação a 120 0C durante 30 minutos.
C) calor seco a 250 0C durante 30 minutos.
D) ultrafiltração.
E) autoclavação e ultrafiltração.
33. Para o tratamento da infecção pelo HIV, são usadas correntemente três classes de antirretrovirais: análogos
nucleosídeos e nucleotídeos (NRTI's), inibidores nãonucleosídeos da transcriptase reversa (NNRTI's) e inibidores da
protease (PI's). São inibidores de protease:
A) indinavir e ritonavir.
B) didanosina e zidovudina.
C) nevirapina e estavudina.

D) saquinavir e nevirapina.
E) efavirenz e didanosina.

34. Sobre Farmacovigilância, assinale a alternativa CORRETA.
A) A área de Farmacovigilância contribui com ações para minimizar os procedimentos antiéticos do profissional farmacêutico.
B) Erro de medicação é qualquer evento inevitável que, de fato ou potencialmente, pode levar ao uso adequado de
medicamento.
C) Reação adversa a medicamento é qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se apresente após a administração de doses
de medicamentos normalmente utilizadas no homem.
D) A reação adversa a medicamentos é considerada como um evento evitável, por que são conhecidas suas possibilidades de
ocorrência, e os erros de medicação são, por definição, impossíveis de ser prevenidos.
E) Não há diferença entre reação adversa e erro de medicação.
35. “Art. 4º. Os detentores de registro de medicamentos devem
I. Seguir as normas vigentes em farmacovigilância regulamentadas pelo SNVS.
II. Codificar, avaliar a gravidade, a causalidade e a previsibilidade das suspeitas das reações adversas recebidas.
III. Entrar em contato com o notificador para complementação de dados ou verificação das informações, se
necessário.
IV. Encaminhar as notificações ao SNVS, conforme estabelecido nesta Resolução.
V. Realizar o seguimento dos casos graves, sem desfecho clínico. Nesse caso, deve-se também encaminhar ao SNVS
essa complementação, indicando que é uma notificação de seguimento.
O trecho acima refere-se à
A) RDC ANVISA 344/1998
B) RDC ANVISA 04/ 2009
C) RDC ANVISA 20/2011

D) Lei Nº 9787/1999
E) RDC ANVISA 55/2005
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36. 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 com o 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 à
forma do produto, ao prazo de validade, à embalagem, à rotulagem, aos excipientes e veículos, devendo sempre ser
identificado por nome comercial ou marca.
E) medicamento genérico.
37. No seu artigo 5º, está relatado: “A Autorização Especial é também obrigatória para as atividades de plantio, cultivo, e
colheita de plantas das quais possam ser extraídas substâncias entorpecentes ou psicotrópicas”, isso está escrito na
A) Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998.
B) Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1997.
C) Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1999.

D) Resolução RDC nº 48, de 16 de março de 2004.
E) Resolução RDC nº 48, de 16 de março de 2005.

38. De acordo com a RDC 44, de 17 de agosto de 2009, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos deve ser provido de lavatório, contendo água corrente e dispor de toalha
de uso individual e descartável, sabonete líquido, gel bactericida e lixeira com pedal e com tampa.
B) As salas de descanso e refeitório, quando existentes, devem estar separadas dos demais ambientes.
C) O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos poderá ser o mesmo daquele destinado à dispensação e à circulação de
pessoal em geral, desde que seja realizado em horário distinto do atendimento à população.
D) O procedimento de limpeza do espaço para a prestação de serviços farmacêuticos deve ser registrado e realizado
diariamente no início e no término do horário de funcionamento.
E) Os medicamentos deverão permanecer em área de circulação restrita aos funcionários, não sendo permitida sua exposição
direta ao alcance dos usuários do estabelecimento.
39. Segundo o Art. 1º da RDC ANVISA 55/2005, a obrigatoriedade de comunicação às autoridades sanitárias
competentes e aos consumidores e de implementação da ação de recolhimento de medicamentos é de
responsabilidade das(dos)
A) empresas detentoras de registros (fabricantes ou importadores).
B) empresas distribuidoras.
C) farmácias e farmacêuticos hospitalares e/ou comerciais.
D) Conselhos Regionais de Farmácia.
E) universidades cadastradas.
40. A RDC N°17, de 16 de abril de 2010, preceitua que a qualificação e a validação não devem ser consideradas
exercícios únicos. Após a aprovação do relatório de qualificação e/ou validação deve haver um programa contínuo
de monitoramento, o qual deve ser embasado em uma revisão periódica. O compromisso da manutenção da situação
de qualificação/validação deve estar descrito nos documentos relevantes da empresa, como
A) plano-mestre de calibração.
B) protocolo de qualificação de instalação.
C) manual da qualidade ou plano-mestre de validação.
D) protocolo de qualificação de operação.
E) protocolo de qualificação de instalação, operação e desempenho dos equipamentos.
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