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11) Análise as afirmativas que se seguem sobre a Política Nacional de Medicamentos:  
 

I – A Política Nacional de Medicamentos tem como propósito garantir a necessária segurança, eficácia e 

qualidade destes produtos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados 

essenciais.  

II – A Política Nacional de Medicamentos explicita, além de diretrizes e prioridades a serem conferidas na 

sua implementação, as responsabilidades dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) na sua efetivação.  

III – A criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz parte da implementação da Política 

Nacional de Medicamentos.  

Das afirmativas acima são CORRETAS:  

a) I, II e III 

b) II e III, apenas  

c) I e II, apenas  

d) I e III, apenas  

e) Nenhuma das alternativas 

 

12) Uma das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos é a adoção da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), que:  
 

a) Reúne os medicamentos considerados básicos e indispensáveis para atender a totalidade dos problemas 

de saúde da população.  

b) Favorece o processo de centralização da gestão da saúde, uma vez que deve ser adotada integralmente 

em todo o território nacional. 

c) Deve servir de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para o desenvolvimento 

científico e tecnológico 

d) Deve ser continuamente atualizada, com ênfase ao conjunto de medicamentos voltados à assistência 

hospitalar em níveis terciário e quaternário. 

e) Contém informações relativas aos medicamentos, inclusive quanto à sua absorção e ação no organismo. 

 

13) Sobre o uso racional de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA.  

a) A diversidade e a multiplicidade de alternativas terapêuticas disponíveis no mercado farmacêutico 

nacional é fator que favorece a prescrição e o uso racional de medicamentos.  

b) Os medicamentos lançados como inovações terapêuticas estão trazendo benefícios importantes para o 

sistema de saúde nacional, considerando sua eficácia, segurança, conveniência e baixo custo.  

c) Os estudos de consumo e utilização de medicamentos servem de base para a promoção do uso racional 

de medicamentos.  

d) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas são instrumentos norteadores do uso racional de 

medicamentos.  

e) O uso racional de medicamentos é uma estratégia que deve ser adotada apenas por prescritores, já que 

são estes os responsáveis pelas decisões clínicas. 

 

 

 

 



14) São estratégias para melhoria de acesso aos medicamentos:  

 

a) Patentes de medicamentos, Lista de medicamentos essenciais, Medicamentos genéricos. 

b) Medicamentos genéricos, Lista de medicamentos essenciais, Aumento financiamento público.  

c) Aumento financiamento público, Patentes de medicamentos, Lista de medicamentos essenciais  

d) Exportação de medicamentos, Lista de medicamentos essenciais, Aumento financiamento público 

e) Medicamentos genéricos, Aumento financiamento público, Exportação de medicamentos.    

 

 

15) A Política Nacional de Assistência Farmacêutica conceitua Assistência Farmacêutica como: “Um 

conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como 

coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este 

conjunto de ações envolve” 

 

I – Pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos; 

II – Garantia da qualidade de produtos e serviços;  

III- Acompanhamento e avaliação da utilização de medicamentos;  

IV – Seleção, programação, aquisição, distribuição e dispensação de medicamentos. 

Fazem parte das ações de Assistência Farmacêutica as alternativas:  

a) I, II, IV apenas  

b) I, III, IV apenas 

c) II, III, IV apenas  

d) III e IV, apenas 

e) I, II, III e IV 

 

16) São estratégias favorecedoras do uso racional de medicamentos 
 

I – Aprovação da Política Nacional de Medicamentos;  

II – Estabelecimento de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas; 

III – Criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);  

IV – Comissões de Farmácia e Terapêutica;  

V – Regulamentação da publicidade e propaganda de medicamentos. 

Estão CORRETAS as afirmativas:  

a) I, III e V apenas  

b) I, II, III e V apenas  

c) I, II e III apenas 

d) I, II, III, IV e V 

e) II, III, IV e V    

 

17) Dois pacientes estão fazendo uso de um medicamento oral com apresentação 5mg/ml, frasco de 20 

ml. A farmácia disponibiliza as doses prontas para administração. O paciente 1 utiliza 10mg de 

12/12hs e o paciente 2 utiliza 50mg de 12/12hs. Assinale a alternativa correta para o atendimento 

para 24h: 

 

a) Serão necessários 3 frascos. 

b) 1 frasco atenderá os dois pacientes. 

c) Serão necessários 2 frascos e ainda terá sobra. 

d) Serão necessários 2 frascos e não terá sobra. 

e) Serão necessário 3 fracos e ainda terá sobra. 

 

 

 

 

 



18) Sobre o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

 

(   ) O financiamento da assistência farmacêutica básica é responsabilidade das três esferas de gestão. 

(   ) Os contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher são adquiridos e distribuídos às Secretarias 

de Saúde dos Estados pelo Ministério da Saúde. 

(  ) Os valores de financiamento aplicados para aquisição e distribuição dos medicamentos e insumos são 

definidos através do número de habitantes que utilizam o SUS. 

(   ) O financiamento da assistência farmacêutica básica é responsabilidade das esferas Federal e Municipal. 

(  ) O Elenco de Referência é composto por medicamentos e insumos que se destinam a atender aos 

agravos prevalentes e prioritários da atenção básica à saúde.  

(   ) Os recursos financeiros do Ministério da Saúde são transferidos em duas parcelas anuais. 

A sequência correta é: 

a) V, F, F, F, V, F 

b) V, V, F, F, V, F 

c) F, F, F, F, F, V 

d) F, F, V, F, V, V 

e) V, V, V, F, V, F 

 

 

19) Sobre o Componente Especializado e o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, 

identifique as frases abaixo de acordo com a numeração: 

 

(1) Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(2) Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 

 

(   ) O acesso a esses medicamentos está condicionado à notificação compulsória junto à Vigilância 

Epidemiológica. 

(   ) Dentre as endemias contempladas pelo Componente estão: Tuberculose, Hanseníase, Malária e 

Leishmaniose. 

(   ) Têm direito aos medicamentos deste Componente os pacientes que preenchem os critérios de inclusão 

e não se enquadrarem nos critérios de exclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas referente ao 

medicamento solicitado. 

(  ) Possui abrangência nacional, e os medicamentos são de elevado valor unitário, ou que, pela cronicidade 

do tratamento, se tornam excessivamente caros para serem suportados pela população. 

(  ) O acesso a este Componente se dá através de abertura de processo administrativo, devendo o paciente 

ou, na sua impossibilidade, o seu cuidador, dirigir-se ao Centro de Custo deste Componente, ao qual o 

município onde reside está vinculado. 

A sequência correta é: 

a) 2,1,2,2,1 

b) 2,2,1,1,1 

c) 1,2,1,1,1 

d) 1,2,2,2,1 

e) 1,1,2,2,2 

 

20) São considerados conceitos-chave e objetivos centrais das ações de Assistência Farmacêutica 

atualmente. Estamos nos referindo a:  

 

a) Centralização das ações e acesso 

b) Acesso e Uso Racional de Medicamentos 

c) Disponibilidade e consumo de medicamentos 

d) Aquisição e distribuição de medicamentos 

e) Distribuição e padronização de medicamentos 

 

 


