
 
NÚCLEO PROFISSIONAL  / ÁREA ESPECÍFICA: FARMÁCIA 

 
 
QUESTÃO 11  
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe que, para o uso racional de medicamentos, é  preciso, em 

primeiro lugar, estabelecer a necessidade da utilização deles, ou seja, que os medicamentos sejam 

prescritos de acordo com os ditames de eficácia e segurança, comprovados e aceitáveis, e que a forma 

farmacêutica, doses e período de duração do tratamento sejam adequados, estejam disponíveis de modo 

oportuno, respondam aos critérios de qualidade exigidos, sejam  dispensados em condições adequados, 

com orientação  e responsabilidade, e que se cumpra o  regime terapêutico já prescrito, de melhor maneira  

possível. Neste contexto, a PNM (Política  Nacional de Medicamentos) traz como uma de suas diretrizes, a 

adoção, no país, de uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME – OMS (Organización 

Mundial de La Salud).  

Com base no texto, considere F (Falso), ou V (Verdadeiro) para as afirmativas a seguir.  

(   ) RENAME é uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que abrange os principais problemas 

de saúde do Brasil, ou seja, as doenças mais comuns à população, definida segundo prévio critério 

epidemiológico.  

(   ) Estabelece políticas focadas no conceito de medicamentos essenciais, proporciona racionalidade só na 

gestão da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS).  

(     ) A OMS define medicamentos essenciais como aqueles que satisfazem às necessidades de saúde 

prioritárias da população, os quais devem estar acessíveis em todos os momentos, na dose apropriada, a 

todos os segmentos da sociedade.  

(    ) As revisões da RENAME são conduzidas pela Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Comare), que é formada por representantes de 

Universidades Brasileiras, entidade de classe e sociedade específica, instância geradora do SUS e 

representante do Ministério do Saúde.  

(    ) A revisão da RENAME se baseia fundamentalmente só no conceito de medicamentos essenciais, não 

se atém no paradigma da medicina baseado em evidências, com menor riscos, de menor custo.  

 

Assinale a alternativa que representa a sequência correta 

 
a) V,F,V,V,F 
b) V,F,F,V,F 
c) V,F,V,V,V 
d) F,V,F,F,V 
e) V,V,V,V,F 

 
 
QUESTÃO 12 
 
A concepção de uma lista modelo pela Organização Mundial de Saúde (OMS) foi publicada pela primeira 

vez em 1975, como parte de uma política focalizada nos países em desenvolvimento, fundamentando 

critérios para seleção de medicamentos. A partir disso, pode-se considerer uma estratégia estruturante para 

a promoção do uso racional de medicamentos (URM) a: 

a) implementação de listas de medicamentos essenciais. 

b) informações científicas relevantes apoiadas em evidências. 

c) prescrição médica seguindo protocolos clínicos de associações médicas. 

d) restrição da venda de medicamentos antimicrobianos no mercado. 

e) aquisição de medicamentos para doenças raras. 

 
 



 
QUESTÃO 13 
 
Até 1988, a assistência farmacêutica no Brasil relacionava-se com as atividades da Central de 

Medicamentos (CEME). A partir da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência 

farmacêutica foi reformulada para atender às novas demandas de assistência aos pacientes. A respeito da 

política de assistência farmacêutica adotada no Brasil após a implantação do SUS, julgue os próximos itens. 

I. A política de assistência farmacêutica tem como um de seus objetivos o acesso a medicamentos 

medicamentos de qualidade e seu uso racional. 

II. A política de assistência farmacêutica deve contemplar a atualização e a padronização de 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que auxiliam na escolha e utilização de medicamentos 

incorporados pelo SUS. 

III. As novas políticas adotadas no setor da saúde no Brasil levaram à ampliação do conceito de 

assistência farmacêutica, que constitui um ciclo de ações, abrangendo desde a seleção e aquisição 

do medicamento até o seu fornecimento ao paciente. 

 

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 14 
 

Programar é definir os quantitativos dos medicamentos que devem ser adquiridos, de modo a evitar a 

descontinuidade do abastecimento por um determinado período de tempo. Sobre o exposto, considere as 

seguintes afirmativas.  

I - A ausência ou deficiência de programação impossibilita a realização da aquisição de medicamentos. 
II - Uma seleção racional de medicamentos é essencial para uma adequada programação.  
III - Para programar é desnecessário conhecer o consumo de cada unidade de dispensação para estimar as 
necessidades do serviço.  
IV - É fundamental saber qual processo de aquisição é adotado pelo serviço e qual a periodicidade das 
compras a fim de melhor programá-las.  

Estão corretas as afirmativas  

a) II e IV. 
b) I e III. 
c) I e IV.  
d) II e III.  
e) IV apenas. 

 
 
 
 

QUESTÃO 15 

 

A escolha de medicamentos para um serviço de saúde é uma etapa crítica da assistência farmacêutica. 

Essa escolha resulta nas listas padronizadas, que são a base de muitos programas de saúde recentes, 

desenvolvidos com o objetivo de reduzir tanto a morbimortalidade nos países em desenvolvimento quanto 

os gastos com medicamentos.  



Sobre o exposto é correto afirmar:  

a) A seleção de medicamentos dificulta o desenvolvimento de um trabalho de educação continuada 

aos prescritores, dispensadores e usuários de medicamentos.  

b) O ganho terapêutico e econômico é inviabilizado pela seleção de medicamentos. 

c) A seleção de medicamentos contribui para a promoção do uso racional de medicamentos na 

medida em que restringe o uso de medicamentos ineficazes e desnecessários.  

d) A criação da Comissão de Farmácia e Terapêutica é dispensável para a seleção de medicamentos 

de maneira eficiente.  

e) A seleção de medicamentos traz como informações farmacológicas a denominação comum 

internacional (DCI), os nomes comerciais e os fornecedores.  

 
 

 
QUESTÃO 16 
 
O controle do tabagismo é importante medida de saúde pública que conta, no SUS, com programa 

específico que inclui a disponibilização de adesivos transdérmicos de nicotina, goma de mascar com 

nicotina e o medicamento cloridrato de bupropiona. Estes insumos estão contemplados no Componente:  

a) Especializado da Assistência Farmacêutica. 

b) Básico da Assistência Farmacêutica.  

c) Medicamentos Excepcionais. 

d) Estratégico da Assistência Farmacêutica. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 
 

QUESTÃO 17 

 

Sobre a utilização de recursos do Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica para a adequação 

de espaço físico das farmácias do SUS, para aquisição de equipamentos e mobiliário e para a qualificação 

dos recursos humanos da Assistência Farmacêutica é verdadeiro afirmar: 

a) Até 15% da soma dos valores dos recursos financeiros definidos para Estados e Municípios no 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica podem ser utilizados para este fim. 

b) Os recursos destinados ao financiamento da assistência farmacêutica no SUS são exclusivos para 

a aquisição e distribuição de medicamentos, sendo vedada sua utilização para outra finalidade. 

c) Até 10% da soma dos valores dos recursos financeiros definidos para Estados e União no 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica podem ser utilizados para este fim. 

d) Até 15% dos valores dos recursos financeiros transferidos pela União aos Municípios, referentes ao 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica, podem ser utilizados para este fim. 

e) Até 10% dos valores dos recursos financeiros transferidos pela União aos Municípios, referentes ao 

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, podem ser utilizados para este fim. 

 
 
QUESTÃO 18 
 
“Metabolismo de primeira passagem é um fenômeno do metabolismo da droga no qual a concentração da 
droga é significantemente reduzida pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica”. Todas as vias de 
administração de fármacos abaixo têm ausência de metabolismo de primeira passagem, EXCETO: 
 

a) Oral.  
b) Sublingual.  
c) Retal.  
d) Parenteral. 
e) Intramuscular. 



 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 
Sobre os componentes da Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas abaixo,  

I. A RENAME contempla os medicamentos e insumos disponibilizados no SUS por meio do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica, Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica, Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, além de determinados 

medicamentos de uso hospitalar.  

II. A Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em saúde é parte da Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde – SUS. Envolve um grupo de ações 

desenvolvidas de forma articulada pelo Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos essenciais 

destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica.  

III. O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), aprovado por meio da Portaria 

GM/MS no 1.554, de 30 de julho de 2013, é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito 

do Sistema Único de Saúde. Sua principal característica é a busca da garantia da integralidade do 

tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em 

Protocolos Clínicos e Diretrizes (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde. 

Estão corretas: 

a) I e III, apenas.  

b) I e II, apenas.  

c) II e III, apenas.  

d) I, II e III. 

e) Nenhumas das afirmativas. 

 
 

 
 

 
QUESTÃO 20 
 
Os fármacos apresentam propriedades químicas e organolépticas distintas. Dessa forma, para administrar 
certos compostos, são utilizadas diferentes formas farmacêuticas com o objetivo de maximizar o efeito do 
medicamento e aumentar sua segurança, reduzindo efeitos colaterais. Assinale a alternativa que demonstra 
a forma farmacêutica que é terminantemente contraindicada para o tratamento de pacientes com Diabetes 
mellitus:  
 

a) Injetável.  
b) Comprimidos.  
c) Drágeas.  
d) Xarope. 
e) Adesivos 

 
 


