
NÚCLEO PROFISSIONAL / FARMÁCIA 
 
QUESTÃO 1 
O número de registro de produtos na ANVISA é composto por 13 dígitos, sendo que o primeiro dígito 
é que vai classificá-lo.  Um produto, cujo número de registro é 3.1825.0013.001-6 é considerado um: 
 
a) Medicamento 
b) Cosmético 
c) Saneante 
d) Alimento 
e) Produto para saúde 
 
 
QUESTÃO 2 
“Geralmente são produzidos após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros 
direitos de exclusividade. Possuem o mesmo fármaco (princípio ativo), na mesma dose e forma 
farmacêutica, sendo administrados pela mesma via e com a mesma indicação terapêutica do 
medicamento de referência. Devem apresentar a mesma segurança que este último e ser, com este, 
intercambiável”. Este conceito refere-se a: 
 
a) Medicamento Similar 
b) Medicamento Genérico 
c) Medicamento de Referência 
d) Medicamento de Venda Livre 
e) Medicamento Ético 
 
 
QUESTÃO 3 
Existem vários métodos para programar medicamentos. Eles devem ser escolhidos tendo em vista os 
recursos e informações disponíveis. O método de programação utilizado quando não se tem 
disponibilidade alguma de dados, seja de consumo, seja demográficos ou epidemiológicos 
empregando-se o método de extrapolação de dados de consumo de outras regiões ou sistemas é 
conhecido por: 
 
a) Perfil epidemiológico 
b) Oferta de serviço 
c) Consumo histórico 
d) Consumo ajustado 
e) Consumo médio mensal 
 
 
QUESTÃO 4 
Sobre o Programa “Farmácia Popular do Brasil” assinale a alternative correta: 
 

a) destina-se ao atendimento exclusivo dos usuários dos serviços públicos de saúde. 
b) prioriza, para aquisição dos medicamentos, os Laboratórios Farmacêuticos privados, mas permite 

que os Laboratórios Farmacêuticos Públicos participem dos processos licitatórios. 
c) o “Órgão Técnico Responsável”, responsável pela aquisição e distribuição dos medicamentos, 

equipamentos, logística, consultoria e assistência técnica, é designado, em cada município, pelo 
Ministério da Saúde. 

d) para a dispensação de quaisquer medicamentos disponíveis no Programa exige-se o receituário 
de médico ou dentista, inclusive para aqueles classificados como não sujeitos à prescrição. 

e) não existem limitações no que diz respeito às quantidades dispensadas. 
 

QUESTÃO 5 
Analise as assertivas abaixo e assinale a opção verdadeira sobre atenção farmacêutica e problemas 
com medicamentos:  
a) A atenção farmacêutica tem como objetivo principal a prevenção de erros de medicação. 
b) A incidência de erros em tratamento com medicamentos para pacientes é relativamente baixa. 
c) Os antibióticos, por serem largamente utilizados em hospitais, apresentam um menor potencial 

para ocorrência de erros de medicação. 
d) Os erros de medicação podem ocorrer na prescrição dos medicamentos, nas transcrições das 

ordens médicas, na formulação do produto e na sua dispensação. 

e) Um dos erros de medicação que ocorre com menor frequência está relacionado com a dosagem 
e frequência de administração do medicamento. 



  
 
QUESTÃO 6 
As reações adversas a medicamentos representam um problema relevante no cotidiano da saúde, 
seja em ambiente hospitalar ou ambulatorial. A ocorrência de evento adverso, que é inerente à 
própria ação farmacológica do medicamento, é conhecida como: 
 
a) efeito colateral 
b) idiossincrasia 
c) alergia 
d) hipersensibilidade 
e) tolerância 
 
QUESTÃO 7 
Existem inúmeras fontes de informação sobre medicamentos, porém nem todas são confiáveis. Um 
instrumento que disponibiliza informações básicas e fundamentais sobre cada um dos medicamentos 
de uma relação essencial, contribuindo para um uso mais criterioso e racional dos medicamentos é: 
 
a) o dicionário de especialidades farmacêuticas (DEF) 
b) a relação de medicamentos essenciais (RME) 
c) o formulário terapêutico (FT) 
d) a bula do medicamento 
e) os protocolos clínicos 
 
 
QUESTÃO 8 
O SUS possui princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei 8080/90. De acordo com essa lei, um 
brasileiro que recebe tratamento para HIV/ AIDS e, ao mesmo tempo, ações de promoção à saúde, 
como o fomento à alimentação saudável, e também de prevenção da saúde, como a oferta de 
vacinação contra a influenza está contemplado pelo princípio: 
 
a) do acesso a medicamentos 
b) da igualdade da assistência à saúde 
c) da participação da comunidade 
d) da integralidade de assistência 
e) da equidade na assistência 
 
 
QUESTÃO 9 
São considerados medicamentos essenciais: 
a) aqueles usados em doenças raras, geralmente de custo elevado, cuja dispensação atende a 

casos específicos. 
b) aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e/ou degenerativas, utilizados 

continuamente. 
c) produtos necessários à prestação do elenco de ações e procedimentos compreendidos na 

atenção básica à saúde. 
d) aqueles considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde 

da população. 
e) aqueles usados no controle de doenças que, em determinada comunidade, têm magnitude 

relevante. 
 
QUESTÃO 10 
O financiamento da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de gestão do 
SUS. Os recursos federais do Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica são constituídos 
por: 
a) Parte Financeira Fixa e Parte Financeira Variável. 
b) Componente Básico da Assistência Farmacêutica, Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica e Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 
c) Programa de Doenças Infecciosas, Programa de Doenças Parasitárias e Programa de Doenças 

Excepcionais. 
d) Cuidados da Atenção Básica, Saúde Mental e Saúde da Mulher. 

e) Programa de Hipertensão e Diabetes, Programa de Asma e Rinite e Combate ao Tabagismo. 


