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11)  São consideradas prioridades da Política Nacional de Medicamentos:  
 

I – Promoção do uso racional de medicamentos.  

II – Desenvolvimento científico e tecnológico. 

III – Reorientação da Assistência Farmacêutica.  

IV – Atualização permanente da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).  

V – Promoção da produção de medicamentos. 

Das afirmativas acima são corretas:  

a) I, III e IV, apenas.  

b) I, II, III e IV, apenas.  

c) I, III ,IV e V apenas 

d) II, III e IV, apenas  

e) I, III e V, apenas 

 

12) Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, é correto afirmar que:  

 

a) Abrange um elenco de medicamentos necessários ao tratamento e controle das enfermidades prioritárias 

em saúde pública nos diversos níveis de atenção no País. 

b) Abrange um elenco de medicamentos necessários ao tratamento e controle das enfermidades prioritárias 

em saúde pública, no país, para nível de atenção básica.  

c) É atualizada pelo Ministério da saúde anualmente, conforme prioridade estabelecida pela Política 

Nacional de Medicamentos.  

d) Sua elaboração é realizada a partir das relações de medicamentos municipais (REMUME) e estaduais 

(RESME).  

e) O elenco de medicamentos que compõem a RENAME é baseado em critérios de consumo e preço, pois 

tem como objetivo a redução de custos na aquisição de medicamentos. 

 

13) Segundo os objetivos da diretriz “Reorientação da Assistência Farmacêutica”, da Política 

Nacional de Medicamentos, é CORRETO afirmar que:  
 

a) O modelo de assistência farmacêutica adotado nas três instâncias de gestão deverá se concentrar nas 

questões de aquisição e distribuição de medicamentos. 

b) O gestor federal determinará os valores para aquisição dos medicamentos essenciais no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase àqueles de uso em situações especiais, e fiscalizará a 

ocorrência de abusos econômicos. 

c) O Conselho Nacional de Saúde (CNS) terá papel preponderante no acompanhamento da implementação 

da Política Nacional de Medicamentos, especialmente no tocante às decisões do Ministério da Saúde, 

que poderão ser vetadas pelo CNS.  

d) O processo de descentralização não exime os gestores federal e estadual da responsabilidade relativa à 

aquisição e distribuição dos medicamentos em situações especiais.  

e) A reorientação do modelo de Assistência Farmacêutica deverá estar fundamentada na centralização da 

gestão. 

 

 



14) Sobre o Componente Básico da Assistência Farmacêutica:  

 

I - O financiamento da assistência farmacêutica básica é responsabilidade das três esferas de gestão. 

II – Os contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher são adquiridos e distribuídos às Secretarias 

de Saúde dos Estados pelo Ministério da Saúde. 

III – Os valores de financiamento aplicados para aquisição e distribuição dos medicamentos e insumos são 

definidos através do número de habitantes que utilizam o SUS. 

IV – Os recursos mínimos a serem investidos são definidos por Portaria específica, podendo ser 

aumentados através de pactuação da CIB (Comissão Intergestores Bipartite). 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) I, II e IV apenas. 

b) I e II, apenas 

c) I e III, apenas 

d) I, III e IV, apenas 

e) I, II, III e IV. 

 

15) Analise as afirmativas que se seguem sobre o Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica:  
 

I - O acesso aos medicamentos estratégicos está condicionado à notificação junto à Vigilância 

Epidemiológica. 

II - O financiamento e o fornecimento de medicamentos, produtos e insumos para os Programas 

Estratégicos são de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde. 

III – São considerados programas estratégicos o controle de endemias, o Programa DST/AIDS e o 

Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados. 

IV – Dentre as endemias contempladas pelo Programa de Medicamentos Estratégicos estão: Tuberculose, 

Hanseníase, Malária e Leishmaniose. 

Das afirmativas acima são CORRETAS: 

a) I, IV, apenas. 

b) I, III e IV, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

e) I, II e III, apenas. 

 

16) A Resolução nº 585 de 29 de Agosto de 2013, regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico, 

que, por definição, constituem os direitos e responsabilidades desse profissional no que concerne a 

sua área de atuação. São atribuições clínicas do farmacêutico: 

I - Participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma segura 

os medicamentos de que necessita, nas doses, frequência, horários, vias de administração e duração 

adequados, contribuindo para que o mesmo tenha condições de realizar o tratamento e alcançar os objetivos 

terapêuticos; 

II - Desenvolver, individualmente, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção 

de doenças e de outros problemas de saúde; 

III - 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; 

IV - Realizar ações de rastreamento em saúde, baseadas em evidências técnicocientíficas e em consonância 

com as políticas de saúde vigentes. 

Estão corretas as alternativas: 

a) I, II e III. 

b) I e IV. 

c) I, II, III e IV. 

d) I, III e IV. 

e) II e III. 



17) Marque a opção em que há somente representantes dos diuréticos de alça: 

 

a) Hidroclorotiazida, clortalidona e furosemida 

b) Bumetamida, hidroclorotiazida e clortalidona  

c) Furosemida, bumetamida, ácido etacrínico  

d) Espironolactona, hidroclorotiazida e furosemida 

e) Ácido etacrínico, espironolactona e clortalidona 

 

18) Sobre o elenco de referência dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica, assinale a alternativa CORRETA:  

 

a) Cabe aos municípios, obrigatoriamente, disponibilizar todos os medicamentos constantes do Elenco de 

Referência definido pela Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. 

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

c) 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.  

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

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

 

19) Em relação à Assistência Farmacêutica, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 

falsas e assinale a alternativa correta: 

(   ) A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação 

da saúde, apenas no âmbito coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao 

seu uso racional. 

(   ) O conjunto de ações de que trata a assistência farmacêutica envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a 

produção de medicamentos e insumos, bem como sua seleção, programação, aquisição, distribuição, 

dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços de análises clínicas, acompanhamento e 

avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade 

de vida da população. 

(   ) A Assistência Farmacêutica é uma atividade privativa do profissional Farmacêutico e suas ações dizem 

respeito somente a ele. 

(  ) A Assistência Farmacêutica possui como importantes marcos históricos a aprovação da Política 

Nacional de Medicamentos e Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 

a) V, V, F, V 

b) V, V, V, V 

c) F, V, F, V 

d) F, F, V, V 

e) F, F, F, V 

 

20)  Com base nos quadros: fármaco e classe terapêutica, indique a correlação correta: 
ITEM FÁRMACO 

 

ITEM CLASSE TERAPÊUTICA 

1 Enalapril A.  Anticorpo Monoclonal 

2 Ibuprofeno B.  Tuberculostático 

3 Bevacizumabe C.  Antiretroviral 

4 Rifampicina D.  Anti Fúngico 

5 Zidovudina E.  Anti Helmíntico 

6 Albendazol F.  Anti Histamínico 

7 Fluconazol G.  Anti Inflamatório Não Esteroide 

8 Prometazina H.  Inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina II 

 

a) 1-H, 2-G, 3-A, 4-B, 5-E, 6-G, 7-C, 8-D 

b) 1-H, 2-E, 3-C, 4-B, 5-G, 6-D, 7-A, 8-F  

c) 1-G, 2-A, 3-B, 4-D, 5-C, 6-E, 7-D, 8-H  

d) 1-H, 2-G, 3-A, 4-B, 5-C, 6-E, 7-D, 8-F  

e) Nenhuma das respostas anteriores 


