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Cód. 24 – Farmacêutico 
 
 
 
 

Comece a mudar seus resultados 
 
Com certeza você já sabe que subir ao ponto mais alto do pódio não é algo que vai simplesmente acontecer na sua vida, 
como se isso caísse do céu, bem no seu colo.  
Com certeza você tem trabalhado muito para se tornar um campeão, porém seus resultados podem não estar sendo o que 
você espera.  
Em sua mente, provavelmente já existe a certeza de que você pode e merece ser um campeão, mas você não compreende 
por que isso ainda não aconteceu.  
Você precisa compreender que ser campeão começa no seu jeito de pensar, o que reflete nas suas atitudes. Quando pensa 
como um campeão, você imagina uma meta, desenha o planejamento e segue até o fim com o mesmo empenho que 
começou, porque sabe que o prazer está na conquista.  
O ponto principal é você assumir um estado mental em que tudo o que fizer tenha um resultado tão bom que você vai até 
economizar energia enquanto caminha rumo ao pódio. Vai construir a potência necessária para dar aquela explosão de força 
e determinação nos momentos cruciais para definir a sua subida ao topo.  
O segredo está no como você encara a sua meta, no modo como você cria sua estratégia, na maneira como trabalha. O 
segredo está em trabalhar de modo diferente para obter resultados diferenciados – fazer tudo com um modo de pensar 
especial, que somente o verdadeiro campeão conhece.  
Então, para ser um Campeão você tem que ter a mente de um Campeão. Tem que pensar como um Campeão. E na mente 
do Campeão já existe a consciência de que ele vai chegar ao pódio e a certeza absoluta de que vai alcançar esse objetivo.  
Ter Mente de Campeão é o que você precisa para ter sucesso e felicidade.  

 
Roberto Shinyashiki 

 
 

1. Após a leitura do texto analise as afirmativas abaixo. Para se chegar ao pódio: 
 
I- não há necessidade de trabalhar mais e sim trabalhar focado com a energia certa. 
II- precisa-se trabalhar em alta performance. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a afirmação I está correta. 
B) Apenas a afirmação II está correta. 
C) As duas afirmações estão incorretas. 
D) As duas afirmações estão corretas. 
 

2. Coloque (V) para o que for verdadeiro e (F) para falso. De acordo com o texto, Mente de Campeão é: 
 
(   ) ter objetivos bem definidos quanto ao que quer realizar profissionalmente. 
(   ) traçar um caminho para chegar lá e realizar sua vocação. 
(   ) comprometer-se e fazer o que for preciso para obter sucesso em seu projeto. 
(   ) acreditar que tem competência para transformar seus sonhos em resultados.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) V – F – F – V. 
B) F – V – F – V. 
C) V – V – V – V. 
D) F – F – V – V. 
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3. Observe os itens abaixo, coloque (V) para o que for verdadeiro ou (F) para falso. 
  

(   ) As palavras abaixo, dependendo do contexto são usadas com ou sem acento.  
“porém”  –   “até”   –  “potência”  –  “está”.  

 

(   ) Escreve-se como “existe” todas as palavras abaixo relacionadas.   
en__oval – en__urrada – e__torsão – en__ergar. 

 

(   ) A divisão silábica das palavras abaixo está INCORRETA.   
ca-ís-se  –  con-quis-ta  –  con-sci-ên-cia  –  ab-so-lu-ta. 

 

(   ) A pontuação está correta nas frases abaixo.  
Não, entre nesse recinto agora. 
Não entre nesse recinto agora. 

 

(   ) O plural diminutivo de “coração” é coraçãozinhos.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) F – F – V – F – F. 
B) V – V – V – V – F. 
C) V – F – F – V – V. 
D) F – V – F – F – V. 
 

4. “O ponto principal é você assumir um estado mental em que tudo o que fizer tenha um resultado bom.”,colocando os 
verbos destacados na 2ª pessoal do plural  temos: 
 

A) assumirdes / fizerdes . 
B) assumiríeis / fizéreis. 
C) assumíeis / fazíeis. 
D) assumísseis / fizésseis. 
 

5. Observe a concordância das frases abaixo. 
 

I- – Eu mesmo faço o curativo. – disse a enfermeira.  
II- – Levem todas as fichas para a minha sala menas essas que estão sobre a mesa.  
III- – As cirurgias destes pacientes são bastantes difíceis.  
 

A concordância nominal está: 
 

A) incorreta em todos os itens. 
B) incorreta apenas nos itens I e II. 
C) incorreta apenas no item III. 
D) incorreta apenas no item I. 
 

6. Com relação às condições de armazenamento de medicamentos em almoxarifados, sabemos que o Farmacêutico é 
responsável por garantir a integridade do medicamento, para isso devemos levar em consideração: 
 
A) o ambiente deve ser mantido limpo, protegido da ação direta da luz solar, umidade e calor, de modo a preservar a 

identidade e integridade química, física e microbiológica, garantindo a qualidade e segurança dos mesmos. 
B) os produtos devem ser armazenados em gavetas, prateleiras ou suporte equivalente, mas podem ter contato direto 

com o piso parede e teto.  
C) os produtos violados, vencidos, sob suspeita de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração devem ser 

segregados em ambiente seguro e diverso da área de dispensação e identificados quanto a sua condição e destino, 
de modo a evitar sua entrega ao consumo e só podem ser dispensados em caso de falta de outro produto que o 
substitua. 

D) para aqueles produtos que exigem armazenamento em temperatura abaixo da temperatura ambiente, devem ser 
obedecidas as especificações declaradas na respectiva embalagem, devendo a temperatura do local ser medida e 
registrada mensalmente. 
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7. O momento da dispensação é muitas vezes o único contato que o usuário tem com o farmacêutico e também o último 
com algum profissional de saúde antes de iniciar o tratamento da sua doença ou enfermidade. Sobre a dispensação 
assinale a alternativa correta. 
 
I- Toda prescrição deve atender aos aspectos formais, legais e clínicos. Durante a verificação e avaliação dessa 

prescrição, se ocorrer alguma disparidade ou irregularidade em relação aos aspectos técnicos, legais ou 
administrativos, o prescritor deve ser contatado para resolução do problema. 

II- Como os demais procedimentos realizados na farmácia, a dispensação precisa ser documentada, preferencialmente 
em sistema informatizado, incluindo as informações sobre o usuário e a farmacoterapia.  Esses dados auxiliam no 
acompanhamento do serviço de dispensação além de ser subsídio de intervenções. 

III- Todo o processo deve estar guiado pelo diálogo em que o profissional identifica as necessidades de informação 
para aquela situação de dispensação e de cada usuário especificamente, baseado no nível de conhecimento e 
experiência do usuário com aquele tratamento e a experiência do profissional e da equipe quanto às deficiências de 
informações que geram problemas na utilização dos medicamentos. 

 
A) As afirmativas I e II são verdadeiras e a III é falsa. 
B) As afirmativas I, II e III são falsas. 
C) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
D) As afirmativas II e III são falsas e a I é verdadeira. 
 

8. Na farmácia hospitalar, existem diversos sistemas de distribuição de medicamentos, que possuem vantagens e 
desvantagens. Em relação ao sistema de distribuição por dose individual, observe as afirmações abaixo. 

 
I- Ele possui baixo custo com infraestrutura inicial. 
II- Há uma redução do tempo gasto com medicamentos pelo pessoal de enfermagem. 
III- Ele promove menor retorno de medicamentos para a farmácia. 
IV- Ele permite maior integração do farmacêutico com a equipe de saúde em relação ao sistema coletivo. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) I e III, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
 

9. Dentro da farmacologia de antiinflamatórios não esteroidais, existe a classe dos inibidores de ciclooxigenase. Sobre 
essa classe, observe as afirmações abaixo. 
 
I- A ciclooxigenase I (COX I) é uma enzima constitutiva do organismo. 
II- Os inibidores de COX II foram associados com o risco de acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio. 
III- Fazem parte dessa classe a dipirona e o paracetamol. 
IV- Uma reação adversa comum do uso desses fármacos é a gastrite 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) II e IV, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 

10. A Lei dos Medicamentos Genéricos marcou um importante passo em busca da melhoria no acesso de medicamentos 
pela população. Para que um medicamento genérico possa ser comercializado, deve haver uma avaliação em relação 
ao medicamento de referência. É considerado aprovado para comercialização como medicamento genérico aquele que:  
 
A) for um equivalente terapêutico do medicamento de referência. 
B) tiver concentração máxima próxima da concentração máxima do medicamento de referência. 
C) apresentar uma biodisponibilidade absoluta elevada. 
D) for absorvido da mesma forma que o medicamento similar. 
 

11. Dentre os receptores farmacológicos localizados no sistema nervo central, o receptor GABA é um dos principais alvos. 
Ele possui diversos sítios de ligação que permitem a mediação por meio de diferentes fármacos, o que indica também 
um potencial alvo de interação medicamentosa. Assinale a alternativa que apresentar ligantes do receptor GABA: 
 
A) Antidepressivos tricíclicos, barbitúricos, álcool, anticolvulsivantes. 
B) Benzodiazepínicos, anestésicos centrais, imunomoduladores, GABA. 
C) Benzodiazepínicos, álcool, barbitúricos, GABA. 
D) Flumazenil, Inibidores seletivos de captura de serotonina, neurolépticos, LSD. 
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12. Os contraceptivos orais são largamente utilizados hoje em dia. Existem diversas formulações disponíveis no mercado, 
cujo principal objetivo é impedir a ovulação. Sobre esse tema, é correto afirmar que: 
 
A) a administração de estrógenos exógenos permite estimular a produção de FSH. 
B) a preparação monofásica tem uma quantidade constante de hormônio em todos os dias do ciclo menstrual. 
C) o uso de anticoncepcionais diminui o risco de eventos tromboembólicos. 
D) as preparações bifásicas simulam a evolução temporal fisiológica da liberação do estrógeno e do progestágenos. 
 

13. A produção de formas farmacêuticas estéreis em hospitais é uma das atividades que podem ser gerenciadas por 
farmacêuticos. O local mais apropriado para a manipulação desse tipo de solução é a central de misturas intravenosas. 
Sobre esse tema, é possível afirmar que: 
 
A) por serem manipuladas em hospital, essas formulações dispensam estudos de estabilidade. 
B) as soluções parenterais podem ser administradas por bolus, infusão intermitente ou infusão contínua. 
C) as soluções parenterais são formuladas a partir de água esterilizada. 
D) quanto mais isotônica for a solução, maior risco de flebite ela pode ocasionar. 
 

14. Com relação ao antineoplásicos e suas prováveis interações medicamentosas, escolha a alternativa que classifica 
corretamente as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas. 
 
I- Antineoplásicos em geral interagem com as ciclosporinas através de efeito aditivo podendo levar a uma 

imunossupressão excessiva com risco de pseudolinfomas. 
II- O Metotrexate associado ao cetoprofeno pode ter sua toxicidade hematológica aumentada e sua associação deve 

ser evitada. 
III- O Metotrexate por ter sua toxicidade reduzida ao ser associado à Vincristina pela possibilidade de diminuição de 

sua dosagem e aumento de sua eficácia. 
IV- A Cisplatina é nefrotóxica e pode ter sua ação tóxica aumentada quando associada a Anfotericina B. 
 
A) As afirmações I e II são verdadeiras e as III e IV são falsas. 
B) As afirmações I, II, III, IV são falsas. 
C) As afirmações I, II, III, IV são verdadeiras. 
D) As afirmações I e II são falsas e as III e IV são verdadeiras. 
 

15. São instrumentos utilizados para a realização de acompanhamento farmacoterapêutico e atenção farmacêutica: 
 
A) Método Dáder (Espanha) e Minnesota (EUA). 
B) Médodo Dáder (Espanha) e Helsinque (Finlândia). 
C) Minnesota (EUA) e Helsinque (Finlândia). 
D) Método Dáder (Espanha), Minnesota (EUA) e Helsinque (Finlândia). 
 

16. É necessário que a educação em saúde enquanto serviço da farmácia amplie o tipo de informação disponibilizada e 
promova estratégias educativas participativas. As informações devem contemplar aquelas necessárias à participação e 
mobilização da sociedade para o controle social do sistema de saúde e para o engajamento em ações coletivas de 
melhoria de qualidade de vida. Exemplos:  
 
I- o estímulo à formação e participação em conselhos locais e municipais de saúde. 
II- informação sobre formas de acesso aos serviços e medicamentos na rede pública de saúde. 
III- divulgar atividades comunitárias, divulgar situações de problemas ambientais e sociais entre outros. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) I e III, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
 

17. Problemas relacionados com medicamentos acontecem de forma bastante comum. Uma de suas principais causas é o 
uso incorreto de medicamento pelo paciente. A atividade do farmacêutico que permite verificar o uso de medicamentos 
pelo paciente é conhecida por: 
 
A) farmacovigilância. 
B) seguimento farmacoterapêutico. 
C) manipulação de formulações. 
D) central de informações sobre medicamentos. 
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18. A oncologia é uma especialidade da medicina que possui inúmeros protocolos clínicos eficazes para as diversas 
doenças. A atuação da equipe multiprofissional é essencial nesse aspecto. Sobre a atuação do farmacêutico em 
oncologia, observe as afirmações abaixo. 
 
I- O objetivo principal é escolher a terapia antineoplásica. 
II- Ele realiza o levantamento dos principais efeitos adversos. 
III- Faz-se o ajuste de dose por área de superfície corporal. 
IV- O farmacêutico pode auxiliar na escolha da terapia adjuvante. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) I e IV, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 

19. A farmacovigilância tem tomado forma como ciência desde a década de 1960, culminando hoje em um centro 
internacional localizado em Upsalla, na Suécia. Sobre as atividades de farmacovigilância, observe as afirmações abaixo. 
 
I- O programa Hospitais Sentinelas foi uma iniciativa para estimular a busca ativa de reações adversas a 

medicamentos. 
II- A notificação voluntária pode ser feita somente por enfermeiros. 
III- Um sinal é um conjunto de notificações sobre uma possível relação causal entre um evento adverso e um 

medicamento. 
IV- É necessário observar características do paciente quando se elabora um relato em farmacovigilância. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) I, II e IV, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 

20. A limpeza de áreas dentro de um hospital é extremamente complexa e deve envolver uma estratégia que permita o 
controle de partículas e agentes infecciosos de acordo com cada necessidade. Dentre as diferentes áreas que uma 
farmácia hospitalar pode ter, as que devem possuir um controle de partículas e assepsia são: 
 
A) central de misturas intravenosas e farmacotécnica hospitalar. 
B) dispensação e almoxarifado. 
C) farmacotécnica hospitalar e dispensação. 
D) almoxarifado e farmácias satélites. 
 

21. Em relação ao estudo de bioequivalência com estereoisômeros, avalie a assertiva a seguir. 
 
Os órgãos regulatórios ainda não possuem uma diretriz única para a condução de estudos de bioequivalência com 
fármacos ______________. No Brasil, a _______________ é bastante vaga sobre o assunto, deixando entender que 
não há necessidade, em nenhum caso, de dosagem _________________ do fármaco no plasma, sendo somente 
exigido, em certos casos, os teores de cada um dos enantiômeros na etapa de ________________ farmacêutica. 
 
Escolha a alternativa que preenche adequadamente a assertiva. 
 
A) equivalentes – isenção – isômeros – formulação 
B) desenvolvimento – conformidade – estratégia – legislação 
C) quirais – legislação – estereoseletiva – equivalência 
D) formulados – prevenção – estocagem – controle 
 

22. Relacionado à presença de pirogênio em forma farmacêuticas de uso injetável, avalie a afirmativa a seguir. 
 
Os produtos injetáveis devem estar ____________ de pirogênio. Existem ____________ métodos oficiais para a 
detecção da contaminação pirogênica: o teste em ___________ e o teste do _________________ (LAL), também 
denominado como ensaio de _______________. Entretanto, o LAL tem como ____________ detectar somente 
endotoxinas e sofrer interferências do ajuste do _____________, por cátions que neutralizam as cargas negativas das 
endotoxinas, das altas concentrações de sais, por ______________ que capturam cátions bivalentes e etc. 
 
Escolha a alternativa correta, que preenche as lacunas adequadamente. 
 
A) isento, quatro, endotoxinas, interferentes, pH, cátions, sais, Lisado do Amebócito de Limulus 
B) livres, dois, coelhos, Lisado do Amebócito de Limulus, endotoxinas, limitação, pH, quelantes 
C) livres, três, cátions, pH, sais, interferentes, endotoxinas, Lisado do Amebócito de Limulus 
D) isento, pH, interferentes, endotoxinas, sais, cátions, Lisado do Amebócito de Limulus, dois 
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23. Leia atentamente o texto abaixo e escolha qual alternativa completa corretamente as lacunas. 
 
Procedimento Operacional Padrão (POP) é um procedimento escrito e ___________que fornece instruções para a 
realização de operações não necessariamente específicas a um dado produto ou material, mas de natureza _______ 
(por exemplo, operação, manutenção e limpeza de equipamentos; validação; limpeza de instalações e controle 
ambiental, amostragem e inspeção). Certos _____________ podem ser usados para suplementar a documentação 
mestre de __________de lote de um produto específico. 
 
A) publicado – específica – documentos – qualidade 
B) autorizado – específica – documentos – qualidade 
C) publicado – geral – documentos – qualidade 
D) autorizado – geral – procedimentos – produção 
 

24. Sobre a Garantia da qualidade escolha a alternativa INCORRETA. 
 
A) A Garantia da qualidade pode ser considerada parte do programa de qualidade total da empresa, mas está 

relacionada apenas ao produto final e não a possíveis serviços prestados. 
B) É a totalidade das ações sistemáticas necessárias para assegurar com confiança adequada que um produto (ou 

serviço) cumpre seus requisitos de qualidade.  
C) Dentro de uma organização, a garantia da qualidade é utilizada como ferramenta de gerenciamento. Em situações 

contratuais, a garantia da qualidade também serve para gerar confiança em seus fornecedores. 
D) A garantia da qualidade é um conceito muito amplo e deve cobrir todos os aspectos que influenciam individual ou 

coletivamente a qualidade de um produto. 
 

25. De acordo com a RDC 44 de 2009, Boas Práticas Farmacêuticas é o conjunto de técnicas e medidas que visam 
assegurar a manutenção da ___________e segurança dos produtos disponibilizados e dos ___________prestados em 
farmácias e drogarias, com o fim de contribuir para o uso _____________ desses produtos e a melhoria da qualidade de 
vida dos____________. 
 
A) venda – atendimentos – correto – prescritores 
B) qualidade – atendimentos – correto – prescritores 
C) venda – serviços – correto – usuários 
D) qualidade – serviços – racional – usuários 
 

26. Segundo a RDC 44 de 2009 as Farmácias e Drogarias devem possuir documentos específicos para seu funcionamento, 
conforme relacionados abaixo, EXCETO: 
 
A) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa e Autorização Especial de Funcionamento 

(AE) para farmácias, essa última quando aplicável. 
B) Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão Estadual ou Municipal de Vigilância Sanitária, segundo legislação 

vigente. 
C) Certidão de Regularidade Técnica, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia da respectiva jurisdição. 
D) Autorização especial de funcionamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
 

27. Escolha a alternativa que classifica corretamente as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas. 
  
As Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias, estabelece que a área destinada à 
prestação de serviços farmacêuticos deve ser: 
 
I- o mesmo destinado à dispensação e à circulação de pessoas em geral. 
II- o ambiente para prestação dos serviços que demandam atendimento individualizado deve garantir a privacidade e o 

conforto dos usuários, possuindo dimensões, mobiliário e infraestrutura compatíveis com as atividades e serviços a 
serem oferecidos. 

III- 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 tampa. 

IV- o acesso ao sanitário, caso exista, deve se dar através do ambiente destinado aos serviços farmacêuticos. 
V- o conjunto de materiais para primeiros-socorros deve estar identificado e de fácil acesso fora do ambiente destinado 

aos serviços farmacêuticos. 
 
A) As afirmações I, II e III são verdadeiras e as IV e V são falsas. 
B) As afirmações I e IV são verdadeiras e as II, III e V são falsas. 
C) As afirmações I, IV e V são falsas e as II e III são verdadeiras. 
D) As afirmações I, IV e V são verdadeiras e as II e III são falsas. 
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28. Validação é o ato documentado que atesta que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou 
sistema realmente e consistentemente leva aos resultados esperados. Baseado nos princípios de validação, marque a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) Validação prospectiva é a validação realizada durante o estágio de desenvolvimento do produto, com base em uma 

análise de risco do processo produtivo, o qual é detalhado em passos individuais. 
B) A validação concorrente não é mais aplicada, sendo utilizada apenas como medida de garantia de qualidade, sendo 

muito útil para estabelecer prioridades em um programa de validação e, quando o resultado é positivo, descarta-se 
a necessidade imediata de validação. 

C) Validação retrospectiva é um ato documentado, baseado na revisão e análise de registros passados, que demonstra 
que um sistema, processo, equipamento ou instrumento, já operante, satisfaz as especificações funcionais e 
expectativas de desempenho.  

D) Sempre que possível, a validação prospectiva é preferível. 
 

29. Sobre estabilidade de produtos farmacêuticos, assinale a alternativa correta. 
 
A) Estabilidade é a capacidade de uma formulação de manter as especificações físicas, químicas, microbiológicas, 

terapêuticas e toxicológicas durante o seu prazo de validade.  
B) Estabilidade de acompanhamento é o estudo projetado para verificar as características físicas, químicas, biológicas 

e microbiológicas de um produto durante o prazo de validade esperado e, opcionalmente, após seu vencimento.  
C) Estabilidade acelerada é o estudo realizado após o início da comercialização do produto, para verificar a 

manutenção das características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas, previstas nos estudos de 
estabilidade de longa duração. 

D) Estabilidade de longa duração é o estudo em que se acelera a degradação química ou mudanças físicas de um 
produto em condições forçadas de armazenamento. 

 
30. Na fabricação de comprimidos, é muito importante o controle em processo, permitindo a correção de problemas como 

variação no peso, capping, sticking. Os testes de controle em processo realizados em comprimidos, em termos de sua 
resistência mecânica, compreendem: 
 
A) teste de dureza e determinação de peso médio. 
B) teste de friabilidade e desintegração. 
C) teste de dureza e friabilidade. 
D) teste de desintegração e determinação de peso médio. 
 

31. Assinale a alternativa que preenche corretamente todas as lacunas das frases a seguir, na sequência em que aparecem. 
 
I- _______________: capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os resultados obtidos são 

diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro de um intervalo especificado. 
II- _______________: avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série de medidas de uma amostragem 

múltipla de uma mesma amostra. 
III- _______________: proximidade dos resultados obtidos pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro. 
IV- _______________: capacidade em resistir a pequenas e deliberadas variações dos parâmetros analíticos. 
 
A) Linearidade – Exatidão – Precisão – Robustez 
B) Robustez – Precisão – Exatidão – Linearidade 
C) Linearidade – Robustez – Exatidão – Precisão 
D) Linearidade – Precisão – Exatidão – Robustez 
 

32. Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta. 
 
(   ) A auditoria da qualidade consiste no exame e na avaliação de todo ou parte de determinado sistema da qualidade, 

com o objetivo específico de aperfeiçoá-lo. 
(   ) As auditorias podem ser estendidas aos fornecedores e aos contratados. 
(   ) A auditoria deve ser realizada sempre por especialistas externos, independentes. 
(   ) Quando necessária a realização de auditorias em fornecedores, essas devem comprovar a capacidade destes em 

atender aos padrões das Boas Práticas de Fabricação. 
 
A) V – F – F – V. 
B) V – V – F – V. 
C) V – F – V – F. 
D) F – V – V – V. 
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33. Associe os termos abaixo com as respectivas definições. 
 
I- Contenção.  
II- Calibração.        
III- Ação corretiva. 
IV- Ação preventiva.         
 
(   ) Operação que estabelece uma relação entre os valores de grandezas, indicados por um instrumento ou sistema de 

medição, e os correspondentes valores, fornecidos por padrões e materiais de referência, todos com as suas 
incertezas de medição. 

(   ) Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra situação indesejável. 
(   ) Aplicação de métodos apropriados ao manejo dos agentes de risco, para garantir a segurança à saúde humana, 

animal, vegetal e ao ambiente.   
(   ) Ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade, outra situação potencialmente indesejável ou para 

aproveitar oportunidades de melhoria. 
       
Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo. 
 
A) II – III – I – IV. 
B) I – IV – II – III. 
C) I – III – IV – II. 
D) IV – II – I – III. 
 

34. O correto armazenamento e conservação de medicamentos e correlatos em Farmácias e Drogarias é um fator crucial 
para a manutenção da qualidade desses produtos. São procedimentos adequados, EXCETO: 
 
A) o ambiente de armazenamento deve ser mantido limpo, protegido da ação direta da luz solar, umidade e calor, de 

modo a preservar a identidade e integridade química, física e microbiológica, garantindo a qualidade e segurança 
dos produtos. 

B) os produtos devem ser armazenados em gavetas, prateleiras ou suporte equivalente, afastados do piso, parede e 
teto, a fim de permitir sua fácil limpeza e inspeção. 

C) a temperatura e umidade dos locais de armazenamento desses produtos devem ser monitoradas e registradas 
semanalmente. 

D) deve ser definido em Procedimento Operacional Padrão (POP) a metodologia de verificação da temperatura e 
umidade, especificando faixa de horário para medida considerando aquela na qual há maior probabilidade de se 
encontrar a maior temperatura e umidade diariamente. 

 
35. A RDC 20 de 2011 que dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como 

antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação esclarece que: 
 
A) as Farmácias e Drogarias municipais, estaduais e federais, incluindo as hospitalares, que não comercializem 

medicamentos, devem dispensar medicamentos antimicrobianos mediante retenção de receita e escrituração. 
B) farmácias e Drogarias Federais tais como as unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil não necessitam 

reter de receita na dispensação dos antimicrobianos. 
C) farmácias de Unidades Básicas de saúde que dispensam medicamentos antimicrobianos devem reter a receita 

desses medicamentos. 
D) as Farmácias e Drogarias privadas, incluindo as municipais, estaduais e federais que disponibilizam medicamentos 

mediante ressarcimento, devem dispensar os medicamentos antimicrobianos mediante retenção de receita e 
escrituração. 

 
36. Escolha a alternativa que completa adequadamente as lacunas do texto abaixo. 

 
Com relação à dispensação e retenção de receita de ________________ na Farmácia e Drogaria, o ________________ 
deverá seguir alguns critérios como: retenção da _______________ via da receita, devendo a _____________ via ser 
devolvida ao paciente. Registrar nas duas vias da receita a data da dispensação, a quantidade aviada do antimicrobiano, 
____________ do medicamento dispensado, e a rubrica do farmacêutico, atestando o atendimento, no verso da receita. 
 
A) antimicrobianos – farmacêutico – 2ª (segunda) – 1ª (primeira) – o número do lote 
B) medicamentos – farmacêutico – 1ª (primeira) – 2ª (segunda) – a data de validade 
C) antimicrobianos – farmacêutico – 1ª (primeira) – 2ª (segunda) – o número do lote 
D) medicamentos – farmacêutico – 2ª (segunda) – 1ª (primeira) – a data de validade 
 

37. De acordo com a Portaria 344/98, as substâncias Tramadol (doses acima de 100 mg), Diazepam, Carbamazepina e 
Fluoxetina correspondem respectivamente às listas: 
 
A) “A2”,  “B2”,  “B1”   e   “C1”. 
B) “A2”,  “B1”,  “C1”   e   “C1”. 
C) “C1”,  “B2”,  “B1”   e   “A2”. 
D) “B1”,  “B2”,  “C1”   e   “A2”. 
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38. A assistência Farmacêutica no SUS é organizada de forma a garantir a população o acesso a medicamentos essenciais 
padronizados. As etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica são: 
 
A) seleção, aquisição, armazenamento e entrega. 
B) aquisição, armazenamento e dispensação. 
C) seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação. 
D) aquisição, armazenamento, distribuição e entrega. 
 

39. Escolha a alternativa que completa adequadamente as lacunas do texto abaixo. 
 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) Atenção Farmacêutica “é um modelo de prática 
______________, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, 
comportamentos, ______________, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e 
______________ da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o 
______________, visando a uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados 
para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, 
respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da ____________ das ações de saúde”. 
 
A) médica – envolvimentos – obtenção – médico – equidade 
B) farmacêutica – envolvimentos – recuperação – médico – integralidade 
C) farmacêutica – habilidades – recuperação – usuário – integralidade 
D) médica – habilidades – obtenção – usuário – equidade 
 

40. Uma das formas farmacêuticas empregadas para a administração de antibióticos é a forma injetável. Para as formas 
farmacêuticas injetáveis aliado à exigência de esterilidade, encontra-se também a apirogenicidade. Para atender a este 
requisito dispomos de duas metodologias: o emprego de um modelo animal e também uma técnica "in vitro". Com 
relação às duas metodologias é correto afirmar que: 
 
A) uma amostra reprovada no teste de pirogênio "in vivo" poderá ser aprovada no teste de endotoxina bacteriana. 
B) o modelo animal adotado (coelho) foi escolhido somente em função da facilidade do manuseio. 
C) na realização do teste de pirogênio não é permitida a utilização de animais empregados anteriormente na avaliação 

de outras substâncias. 
D) a reação que ocorre no teste de endotoxina bacteriana é desencadeada por estruturas provenientes de 

microrganismos gram positivos. 
 

41. Sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde, considere (V) para verdadeiras ou (F) para falsas nas afirmações abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
 
(   ) Abordou temas como a necessidade de ampliação do conceito de Saúde, a separação de Saúde da Previdência e  

a orientação da política de financiamento da Saúde. 
(   ) Seu relatório, infelizmente, não foi considerado para a elaboração da Constituição da República Federativa do 

Brasil, em relação à Saúde. 
(   ) Seu relatório teve como principal objetivo se alcançar um sistema de saúde com atribuições e competências para os 

níveis federal, estadual e municipal. 
 
A) V – V – V. 
B) F – V – F. 
C) F – F – F. 
D) V – F – V. 
 

42. Tomando-se por base a Constituição da República Federativa do Brasil, entre as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), NÃO se inclui a: 
 
A) gratuidade. 
B) Descentralização. 
C) integralidade. 
D) participação da comunidade. 
 

43. Os determinantes sociais da saúde podem ser classificados como estruturais e intermediários. Considerando as opções 
abaixo é determinante estrutural: 
 
A) condições de trabalho. 
B) renda. 
C) estilo de vida. 
D) disponibilidade de alimentos. 
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44. A Lei 8.080/1990 expressa os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Estão entre esses princípios e 
diretrizes: 
 
A) integralidade e intersetorialidade. 
B) equidade e humanização. 
C) descentralização e preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
D) inclusão social e equidade. 
 

45. Sobre os Conselhos de Saúde, à luz da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde é INCORRETO afirmar:  
 
A) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em 

cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

B) Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no 
controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. 

C) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de 
usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de 50%. 

D) Proceder à revisão periódica dos planos de saúde não é uma de suas competências. 
 

46. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contém 
atribuições que são comuns a todas as esferas de governo. 
 
I- Contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão considerando as diretrizes da Atenção Básica. 
II- Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a Atenção Básica. 
III- Divulgar as informações e os resultados alcançados pela Atenção Básica. 
IV- Estimular a participação popular e o controle social. 
 
A) I, II, III e IV. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II, apenas. 
 

47. Considerando os sistemas de informações em saúde, aquele que é alimentado, principalmente, pela notificação e 
investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória é o: 
 
A) SIH SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS). 
B) SISVAN (Sistema de Vigilância sobre Agravos de Notificação). 
C) SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). 
D) SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS). 
 

48. Numa determinada região de 800.000 habitantes houve 60 casos diagnosticados de doença renal crônica estádio 5 
dialítico no ano de 2011. No início do mesmo ano havia 340 pacientes com esse diagnóstico. Pode-se dizer que nessa 
localidade a prevalência de doença renal crônica estádio 5 dialítico em 2011 foi de:  
 
A) 425 casos por milhão de habitantes. 
B) 500 casos por milhão de habitantes. 
C) 75 casos por milhão de habitantes. 
D) Não pode ser estimada pelos dados fornecidos. 
 

49. É uma doença de notificação compulsória imediata (≤ 24 horas) pela Secretaria Estadual de Saúde a(o): 
 
A) acidente por animal peçonhento. 
B) coqueluche. 
C) leptospirose. 
D) febre tifoide. 
 

50. Sobre o que expressa a Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes, capítulo IV, secção II (Da Saúde), é 
INCORRETO afirmar: 
 
A) A assistência médico-odontológica, nos estabelecimentos de ensino municipal, terá caráter obrigatório. 
B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às entidades privadas com fins lucrativos. 
C) O Fundo Municipal de Saúde é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e subordinado ao planejamento e 

controle do Conselho Municipal de Saúde. 
D) Combate aos tóxicos, promovendo programas e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente 

de entorpecentes e drogas afins não é referido entre as ações de saúde. 
 




