
NÚCLEO PROFISSIONAL  / ÁREA ESPECÍFICA: FARMÁCIA 
 

QUESTÃO 11  
 
A seleção dos medicamentos que fazem parte das relações de medicamentos essenciais é componente 

fundamental da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que possui como eixos norteadores a 

garantia de acesso e o uso racional de produtos farmacêuticos. Quanto à padronização de medicamentos, 

farmacopeias e formulários terapêuticos, julgue os itens que se seguem. 

I. O formulário terapêutico nacional contém informações científicas, isentas e embasadas em 

evidências sobre os medicamentos selecionados na RENAME, visando subsidiar os profissionais de 

saúde com relação a prescrição, dispensação e uso dos medicamentos essenciais. 

II. O processo de revisão da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) ocorre 

semestralmente, por solicitação de inclusão, exclusão, substituição ou alteração de fármacos, forma 

ou concentração farmacêuticas, realizadas apenas por pessoa jurídica (instituições públicas ou 

privadas). 

III. No âmbito nacional, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) norteia a 

aquisição, prescrição e dispensação de produtos farmacêuticos nos serviços do Sistema Único de 

Saúde. 

Estão CORRETAS as assertivas: 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, II e III. 

 
 
 
QUESTÃO 12 
 
A Política Nacional de Medicamentos (PNM) foi aprovada em outubro de 1998 (BRASIL, 1998),  tornando-

se o instrumento norteador de todas as ações no campo da política de medicamentos no país. Vários 

fatores motivaram a formulação da PNM, entre as quais destacam-se:  

I. Uso irracional dos medicamentos;  

II. Regulamentação Sanitária de medicamentos;  

III. Problemas na garantia de acesso da população aos medicamentos e problemas na qualidade dos 

medicamentos;  

IV. Articulação da Assistência farmacêutica;  

V. Desorganização dos serviços farmacêuticos.  

a) Somente I e IV estão corretas;  

b) Somente II, III e IV estão corretas;  

c) Somente I, III e V estão corretas;  

d) Somente II, IV e V estão corretas;  

e) Somente III e V estão corretas.  

 
 
QUESTÃO 13 
 
No tocante às diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, encontramos na portaria n° 3916/MS/GM, 

de 30/10/1998, a seguinte determinação: "O modelo de assistência farmacêutica será reorientado de modo 

a que não se restrinja à aquisição e à distribuição de medicamentos. As ações incluídas nesse campo da 

assistência terão por objetivo implementar, no âmbito das três esferas do SUS, todas as atividades 

relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais." Com base nesse texto, 

assinale a alternativa correta. 

 



a)  A reorientação do modelo de assistência farmacêutica deverá estar fundamentada na centralização 

da gestão. 

b)  A reorientação do modelo de assistência farmacêutica deverá estar fundamentada na promoção do 

uso de medicamentos. 

c)  A reorientação do modelo de assistência farmacêutica deverá estar fundamentada na otimização e 

na eficácia do sistema de distribuição no setor privado. 

d)  A reorientação do modelo de assistência farmacêutica deverá estar fundamentada sobretudo na 

promoção do acesso da população aos medicamentos genéricos. 

e) A reorientação do modelo de assistência farmacêutica deverá estar fundamentada no 

desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos, viabilizando, 

inclusive, o acesso da população aos produtos no âmbito do setor privado. 

 
QUESTÃO 14 
 

Considerando os eixos estratégicos previstos na Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF - 

Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004, do Conselho Nacional de Saúde), marque a opção INCORRETA.  

a) Promoção do uso racional de medicamentos, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, 

a dispensação e o consumo de medicamentos.  

b) Modernização e ampliação da capacidade instalada e de produção dos laboratórios farmacêuticos 

oficiais, visando ao atendimento de demanda do SUS, através da produção de medicamentos, 

excluindo-se a produção de fitoterápicos.  

c) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede pública de saúde, nos diferentes 

níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais 

junto às instâncias gestoras do SUS.  

d) Desenvolvimento, valorização, formação, fixação e capacitação de recursos humanos para a 

Assistência Farmacêutica.  

e) Estabelecimento de mecanismos adequados para a regulação e monitoração do mercado de 

insumos e produtos para a saúde, incluindo os medicamentos.  

 
 

QUESTÃO 15 
 
Para garantir o uso racional dos medicamentos, é necessário elaborar a lista de medicamentos 

padronizados a partir de uma reflexão crítica sobre a escolha e a utilização dos fármacos e desenvolver, 

intensa e continuamente, um processo de educação farmacológica dos profissionais de saúde. Com relação 

à importância da seleção e padronização de fármacos é correto afirmar que 

a) o número de fármacos disponíveis no mercado com a mesma indicação terapêutica é elevado, no 

entanto, diferenciam-se pela toxicidade, estabilidade, eficácia e custo, dentre outros. 

b) para a maioria dos fármacos, a sinonímia* (*nomes de mesmo significado) é complexa e não há 

maneiras de simplificá-la, portanto, a padronização pode favorecer erros, exigindo atenção do 

dispensador. 

c) o número de associações farmacêuticas que oferecem vantagem real sobre os medicamentos 

simples é elevado.  

d) como a seleção de medicamentos é um processo realizado exclusivamente pelo farmacêutico 

baseado na avaliação de critérios científicos e econômicos, garante agilidade na dispensação dos 

medicamentos. 

e) na padronização dos medicamentos, a forma farmacêutica não é considerada, cabendo ao corpo 

médico defini-la. 

 
QUESTÃO 16 
 
O ciclo da assistência farmacêutica compreende um sistema integrado e de sequências lógicas, cujos 

componentes apresentam naturezas técnicas, científicas e operacionais que representam as estratégias e o 

conjunto de ações necessárias para a implementação da assistência farmacêutica. Em relação a esse 

sistema, assinale a opção correta. 



a) A etapa de seleção é um processo de escolha de medicamentos com base em critérios 

epidemiológicos, técnicos e econômicos, visando aumentar ao máximo o número de especialidades 

farmacêuticas disponíveis, de acordo com a multiplicidade de alternativas terapêuticas existentes no 

mercado.  

b) O controle de estoque é uma atividade técnico-administrativa que visa subsidiar a programação e 

aquisição de medicamentos para manter a quantidade máxima de produtos em estoque e aumentar 

sempre que possível o estoque de reserva.  

c) A distribuição é o ato profissional farmacêutico que tem início a partir da apresentação de uma 

receita elaborada por um profissional autorizado. Nesse ato, o farmacêutico informa e orienta o 

paciente sobre o uso adequado do medicamento.  

d) A programação consiste em estimar quantidades a serem adquiridas para atendimento a 

determinada demanda dos serviços, por determinado período de tempo. Os métodos mais utilizados 

para se programar medicamentos são: por perfil epidemiológico, por consumo histórico e por oferta 

de serviços.  

e) As áreas de estocagem devem estar sinalizadas exclusivamente por códigos estabelecidos pelo 

profissional farmacêutico, e as embalagens, dispostas de forma a dificultar a visualização dos 

nomes dos medicamentos, a fim de se evitar que pessoal não autorizado faça a sua dispensação. 

 
QUESTÃO 17 

 
A Assistência Farmacêutica abrange os componentes básico, especializado e estratégico de medicamentos, 

os quais visam tratar várias doenças, de forma a ampliar a atenção dada à população. Sobre os referidos 

componentes, é correto afirmar:  

a. O componente estratégico da Assistência Farmacêutica abrange os medicamentos destinados ao 

tratamento de situações graves, como a imunossupressão no transplante renal.  

b. O componente estratégico da Assistência Farmacêutica trata da aquisição de medicamentos e 

insumos para a assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde.  

c. Os medicamentos do componente especializado da Assistência Farmacêutica destinam-se ao 

tratamento de algumas das doenças transmissíveis, como a malária e a doença de Chagas.  

d. Os medicamentos utilizados para tratamento das doenças de perfil endêmico, como hanseníase, 

esquistossomose e tuberculose, são considerados do componente estratégico.  

e. Os medicamentos do componente especializado da Assistência Farmacêutica destinam-se ao 

tratamento de doenças da atenção básica, consideradas prioritárias.  

 
 
QUESTÃO 18 
 
As Portarias 1.554 e 1.555, de 30 de julho de 2013, dispõem, respectivamente, sobre as normas de 

financiamento e de execução dos componentes especializado e básico da assistência farmacêutica. Sobre 

suas disposições gerais e financiamento, considere as afirmativas a seguir.  

I - Para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos do componente básico, a União, estados e 

municípios aplicarão, no mínimo, R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por habitante/ano, R$ 5,10 (cinco 

reais e dez centavos) por habitante/ano e R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, 

respectivamente.  

II - As linhas de cuidado do componente especializado organizam-se em Grupo 1: medicamentos sob 

responsabilidade das secretarias de saúde dos Estados, e Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade de 

financiamento do Ministério da Saúde.  

III - O componente especializado é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, cujas 

linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo 

Ministério da Saúde.  



IV- O componente básico destina-se à aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-se aqueles 

relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da atenção básica à saúde.  

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas  

a) I e IV.  

b) II e III.  

c) I e II. 

d) III e IV.  

e) II e IV 

 
 
 
QUESTÃO 19 
 

 

Os anticoncepcionais orais começaram a ser comercializados na década de 1960 e tornaram-se uma 

importante estratégia de planejamento familiar, prevenindo uma gravidez indesejada. No entanto, os 

anticoncepcionais não são isentos de efeitos colaterais. Seu consumo tem sido associado ao aumento no 

índice de infarto agudo de miocárdio e trombose venosa. Assinale a alternativa a seguir que contém uma 

contraindicação absoluta para o uso de anticoncepcionais orais:  

a) Mulheres após a menopausa.  

b) Mulheres com enxaqueca.  

c) Mulheres com hipertensão.  

d) Mulheres com hiperlipidemia congênita. 

e) Mulheres com depressão. 

 
 
QUESTÃO 20 
 

A via de administração é o local em que o fármaco entra em contato com o organismo, liberando a 

quantidade adequada do medicamento para que ocorra o efeito terapêutico desejado. Essa resposta 

terapêutica depende de fatores como a concentração do fármaco, seu transporte pelos líquidos corporais 

através das membranas biológicas, bem como a resistência à degradação metabólica. A via de 

administração e a formulação terapêutica influenciam a biodisponibilidade de um medicamento, e podem 

afetar a adesão do paciente ao tratamento. Em relação às vias de administração, analise as seguintes 

afirmativas: 

 

 

I. A via oral é a mais utilizada, principalmente por ser conveniente e econômica.  

II. A via sublingual, assim como a via oral, não sofre efeito do metabolismo hepático de primeira 

passagem. 

III. O sucesso da terapia por via pulmonar está intimamente ligado à administração correta do 

aerossol, o uso incorreto acarretará na deposição do fármaco em local inapropriado. 

 

Estão corretas as afirmativas:  

a) I, II e III.  

b) I e II apenas.    

c) I e III apenas.  

d) II e III apenas. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 
 

 


