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QUESTÃO 11 
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. 
 
QUESTÃO 12 
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) Especial 
 
QUESTÃO 13 
A farmacovigilância é uma estratégia fundamental para monitorar o uso e os efeitos dos 
medicamentos em uma população. Em relação à farmacovigilância, é correto afirmar:  
1. Tem nas notificações espontâneas seu principal recurso.  
2. Notifica casos de Reações Adversas a Medicamentos.  
3. Identifica precocemente problemas de segurança desconhecidos.  
4. Identifica medicamentos com desvios de qualidade.  
5. Identifica os notificadores e sua responsabilidade pela informação.  
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.  
a) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.  
b) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.  
c) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.  
d) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.  
e) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5 
 
QUESTÃO 14 
O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do Ministério da 
Saúde tem por finalidade promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos 
de saúde. Em relação a este contexto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. Identificação do paciente, identificação do prescritor e legibilidade são itens fundamentais na 

verificação de prescrições seguras.  



II. Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, ampliação do número de medicamentos 
padronizados na instituição e prescrições manuais podem aumentar a segurança no uso de 
medicamentos e devem ser adotadas quando possível.  

III. A existência de uma lista de medicamentos padronizados no estabelecimento de saúde e a 
prescrição destes medicamentos selecionados e padronizados aumentam a segurança do uso, 
em virtude da maior familiaridade dos prescritores, farmacêuticos e equipe de enfermagem com 
esses medicamentos.  

IV.  Para medicamentos cujas doses são dependentes de peso, superfície corporal e clearance 
de creatinina, recomenda-se que o prescritor anote tais informações na prescrição, para facilitar a 
análise farmacêutica e a assistência de enfermagem.  

V.  A via de administração pode ser prescrita por meio de abreviaturas, desde que as mesmas não 
estejam padronizadas no estabelecimento de saúde.  

a)  As afirmativas I e III estão corretas. 
b)  As afirmativas  I, IV e V estão corretas. 
c)  As afirmativas I e IV estão corretas.  
d)  As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
e)  As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.  
 
QUESTÃO 15 
A Síndrome metabólica (SM) é uma condição de prevalência aumentada em países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. A SM é alvo de muitos estudos nos últimos anos e pode ser caracterizada por 
um grupo de fatores de risco (FR) inter-relacionados, de origem metabólica, que diretamente 
contribuem para o desenvolvimento de doença cardiovascular e (ou) diabetes do tipo 2. São 
considerados como FR: dislipidemia, hipertensão arterial, hiperglicemia e estado pró-inflamatório e 
pró-trombótico. Nesse contexto, analise as seguintes afirmativas e assinale aquela que descreve os 
medicamentos disponibilizados no SUS para tratamento de Hipertensão Arterial sistêmica, 
dislipidemia e diabetes, respectivamente:  
a) Valsartana, Rosuvastatina e Metformina .  
b)  Losartana, Rosuvastatina e pioglitazona. 
c)  Losartana, Atorvastatina e Vildagliptina. 
d)  Hidroclorotiazida, Atorvastatina e Metformina. 
e)  Hidroclorotiazida, Sinvastatina e glimepirida.  
 
QUESTÃO 16 
Sobre o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, disposto na Portaria 1.554 de 
2013 e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs):  
I - As linhas de cuidado do componente especializado organizam-se em Grupo 1: medicamentos sob 
responsabilidade das secretarias de saúde dos municípios, e Grupo 2: medicamentos sob 
responsabilidade de financiamento do Ministério da Saúde.  
II – Os PCDTs contribuem para a qualificação da assistência, para a prescrição segura e eficaz dos 
medicamentos e para a melhoria da qualidade da informação prestada aos pacientes sobre as 
opções terapêuticas existentes nas diversas situações clínicas. 
III – Os PCDTs estabelecem a forma de acesso a medicamentos através da definição, dentre outras 
coisas, de critérios de exclusão e inclusão. 
IV – Os protocolos clínicos contemplam procedimentos e condutas cientificamente recomendadas, 
incluindo as não medicamentosas, buscando definir e harmonizar especialmente, indicações, 
posologias, duração do tratamento, orientações ao paciente, entre outros. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) I e II, apenas 
b) I e III, apenas 
c) I, II, III e IV 
d) II, III e IV. 
e) Nenhuma das afirmativas. 

 
 
 



QUESTÃO 17 
 
A resolução 585 do Conselho Federal de Farmácia regulamenta as atividades clínicas do 
farmacêutico e dá outra providências. Sobre as atribuições clínicas do farmacêutico, relativo ao 
cuidado à saúde individual e coletivo, assinale a alternativa correta: 
 

I. Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente; 
II. Desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção de doenças e de outros 
problemas de saúde; 

III. Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos; 
IV. Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da 

equipe de saúde, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou 
interrupção da farmacoterapia do paciente; 

V. Prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado, 
que garanta a privacidade do atendimento; 
 

a) Todas as alternativas estão corretas 
b) Todas as alternativas estão erradas 
c) as alternativas I, II, III e V estão corretas 
d) as alternativas I, II, IV e V estão corretas 
e) as alternativas I, III, IV e V estão corretas 

 
QUESTÃO 18 
Não faz parte das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, aprovada pela Portaria GM 
3916/1998: 

a) Adoção da RENAME. 
b) Reorientação da Assistência Farmacêutica. 
c) Promoção do uso racional de medicamentos. 
d) Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. 
e) Adotar o acompanhamento farmacoterapêutico de todos os pacientes que utilizam os serviços 

farmacêuticos no SUS. 
 
QUESTÃO 19 
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 20 
 
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 
 
 


