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QUESTÃO 11 
“A Política Nacional de Medicamentos tem como propósito precípuo garantir a necessária 
segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do use racional e o acesso da 
população àqueles medicamentos considerados essenciais. Essa política fortalece os princípios e 
diretrizes constitucionais, legalmente estabelecidos, explicitando, além das diretrizes básicas, as 
prioridades a serem conferidas na sua implementação e as responsabilidades dos gestores do 
Sistema Único de Saúde — SUS na sua efetivação.” (Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. 
Instruções Técnicas para sua organização. MS, 2002, pg 7). Avalie quais das seguintes diretrizes 
são PRIORITÁRIAS nesse sentido:  
 I - Revisão permanente da RENAME.  
II - Reorientação da Assistência Farmacêutica.  
III - Promoção do Uso Racional de Medicamentos.  
IV - Organização das atividades de Vigilância Sanitária de Medicamentos. Estão corretas:  
 
a) I e II, apenas.  
b) III e IV, apenas.  
c) I, II e III, apenas.  
d) II, III e IV, apenas.  
e) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 12 
Para um uso racional é preciso que se receite o medicamento apropriado, que este esteja disponível 
e a um preço exequível, que se dispense nas condições adequadas e que se tome na dose 
indicada, nos intervalos e durante o tempo prescritos (WHO, 1986). Diante disso, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu algumas estratégias que os países membros devem 
desenvolver para a promoção do URM em seus territórios. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a uma dessas estratégias.  

a) Criação de um Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos; 
b) Formulário Terapêutico Nacional 
c) Listas de medicamentos Essenciais 
d) Incentivo à propaganda de medicamentos 
e) Comissões de Farmácia e Terapêutica 

 
QUESTÃO 13 
Em relação à reorientação da assistência farmacêutica, avalie se as afirmativas a seguir são falsas 
(F) ou verdadeiras (V):  
I - O modelo de assistência farmacêutica será reorientado de modo a que não se restrinja à 
aquisição e à distribuição de medicamentos.  
II - As ações incluídas nesse campo da assistência terão por objetivo implementar, no âmbito das 
três esferas do SUS, as atividades relacionadas à promoção do acesso da população aos 
medicamentos essenciais.  
III - A reorientação do modelo de assistência farmacêutica, coordenada e disciplinada em âmbito 
nacional pelos três gestores do Sistema, deverá estar fundamentada na descentralização da gestão, 
na promoção do uso racional dos medicamentos, na otimização e na eficácia do sistema de 
distribuição no setor público e 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.  

As afirmativas I, II e III são respectivamente:  
(a) F, V e F.  
(b) V, V e V.  
(c) V, F e V.  
(d) F, F e V.  
(e) F, F e F 

 
QUESTÃO 14 
Sobre acesso a medicamentos é correto afirmar que:  

a) Tem-se acesso a medicamentos quando todos os medicamentos que a população necessita 
estão disponíveis; 

b) O acesso a medicamentos depende, exclusivamente, de atividades vinculadas ao 
farmacêutico e ao paciente. 

c) Tem-se acesso aos medicamentos, quando estes chegam às mãos do paciente, de forma 
fácil e rápida. 

d) O acesso deve considerar além da existência de medicamentos disponíveis, outros aspectos 
como estar acessível no momento e no lugar requerido pelo paciente (consumidor), com a 
garantia de qualidade e a informação suficiente para seu uso adequado.  

e) A dispensação de medicamentos não influencia na garantia de acesso aos medicamentos, 
pois está relacionada ao uso racional de medicamentos. 

 
QUESTÃO 15 
Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F): 
(   ) No âmbito nacional, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) 
é responsável pela seleção dos medicamentos que norteiam a aquisição, prescrição e dispensação 
de produtos farmacêuticos nos serviços do Sistema Único de Saúde. 
( ) O formulário 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. 
( ) A seleção de medicamentos 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. 
(   )  Medicamentos essenciais são 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.  
A sequência correta está na alternativa: 

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

 
QUESTÃO 16  
O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) atualmente é regulamentado 
pela Portaria GM/MS no 1.554 de 30 de julho de 2013, alterada pela Portaria GM/MS no 1.996 de 11 
de setembro de 2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do CEAF no âmbito 
do SUS. Em relação a este componente pode-se afirmar que:  
I. Os medicamentos deste componente são classificados em 3 grupos, divididos segundo a 

responsabilidade por seu financiamento.  
II. Todos os medicamentos do Grupo 1 são adquiridos e financiados pelo Ministério da Saúde. 
III. O Grupo 2 é constituído por medicamentos cuja responsabilidade de compra e financiamento 

é da Secretaria Estadual de Saúde (SES).  



IV. O fornecimento destes medicamentos deve seguir os parâmetros de diagnóstico, indicação e 
tratamento definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo 
Ministério da Saúde. 

a) As afirmativas I e IV estão corretas.  
b) As afirmativas III e IV estão corretas.  
c) As afirmativas I, II e IV estão corretas.  
d) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 17 
O Conselho Federal de Farmácia, pela Resolução no 585 de 29 de agosto de 2013, regulamentou 
as atribuições clínicas dos farmacêuticos. De acordo com a resolução:  
a) Não se incluem nas atribuições clínicas do farmacêutico o atendimento em clínicas privadas.  
b) No âmbito de suas atribuições, o farmacêutico presta cuidados à saúde, em todos os lugares e 
níveis de atenção, em serviços públicos ou privados.  
c) As atividades clínicas devem ser exercidas por farmacêuticos para pacientes com necessidades 
especiais de saúde, isentando a necessidade de atividades de atenção básica.  
d) Os serviços farmacêuticos clínicos devem ser desenvolvidos especialmente no comércio 
farmacêutico, buscando conferir qualidade a estes estabelecimentos.  
e) As ações clínicas do farmacêutico previstas nessa Resolução não incluem aquelas já pre 

 
QUESTÃO 18 
Para uma criança de 15 kg com quadro de amigdalite foi prescrito o medicamento Amoxicilina 
suspensão oral na concentração 250 mg/5 ml. A dose prescrita foi de 40 mg/kg por 7 dias. Este 
medicamento é dispensado na UBS na concentração em frascos de 60 ml após reconstituição. 
Sabendo disso, qual o volume em ml que esta criança deve tomar em cada horário, considerando 
que o medicamento deve ser administrado a cada 8 horas? E quantos frascos devem ser 
dispensados para o cumprimento deste tratamento? 
a)  10 ml e 3 frascos de 60 ml 
b)  4 ml e 2 frascos de 60 ml 
c)  0,8 ml e 1 frasco de 60 ml 
d)  5 ml e 2 frascos de 60 ml 
e)  1,0 ml e 1 frasco de 60 ml 
 
QUESTÃO 19 
Problemas relacionados aos medicamentos caracterizam-se por:  
a) problemas na farmacoterapia de um indivíduo que causa, ou pode causar, interferência nos 
resultados terapêuticos  
b) problemas com desvios de qualidade dos medicamentos utilizados pelo paciente  
c) problemas relacionados à seleção, aquisição e distribuição de medicamentos pelos responsáveis 
do ciclo de assistência farmacêutica  
d) problemas, exclusivamente, relacionados as dificuldades que os pacientes enfrentam para 
cumprir seu tratamento medicamentosos 

  
QUESTÃO 20 
As edições da RENAME utilizam como base para a organização dos seus grupos de medicamentos 
o sistema de classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Neste sistema, as substâncias ativas são divididas em diferentes grupos 
de acordo com o órgão ou sistema em que atuam. Segundo essa classificação relacione as 
substâncias ativas descritas na primeira relação com os itens constantes na segunda relação.  

1- Cloridrato de metformina 
2- Alfaepoetina  
3- Atorvastatina  
4- Azitromicina  
A-Sangue e órgãos hematopoéticos  
B- Aparelho digestivo e metabolismo  



C- Anti-infecciosos para uso sistêmico  
D-Aparelho cardiovascular 
Assinale a alternativa que contem a relação correta.  
a) 1-A; 2-C; 3-B; 4-D  
b) 1-C; 2-A; 3-B; 4-D  
c) 1-B; 2-A; 3-D; 4-C  
d) 1-D; 2-B; 3-C; 4-A  
e) 1-C; 2-A; 3-D; 4-B 

 
 

 


