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QUESTÃO 01  

O Art.16 da resolução CFF nº 290/96 do código de 
Ética da profissão farmacêutica, que trata da 
responsabilidade profissional, estabelece o que é 
vedado ao Farmacêutico. Em relação ao que é 
vedado ao Farmacêutico, assinale a alternativa 
incorreta: 

A. Praticar atos profissionais danosos ao 
usuário do serviço, que possam ser 
caracterizados como imperícia, imprudência 
ou negligência. 

B. Permitir a utilização do seu nome, como 
responsável técnico, por qualquer 
estabelecimento ou instituição onde não 
exerça, pessoal e efetivamente, função 
inerente á profissão. 

C. Permitir a interferência de leigos em seus 
trabalhos e suas decisões de natureza 
profissional. 

D. Delegar a outros profissionais atos ou 
atribuições exclusivos da profissão 
farmacêutica. 

E. Cumprir as normas emanadas dos 
Conselhos Federal e Regionais de 
Farmácia, e atender as suas requisições 
administrativas, intimações ou notificações 
no prazo determinado. 

QUESTÃO 02  

De acordo com a portaria 344/98, assinale a 
alternativa correta. 

A. A Notificação de Receita é o documento que 
acompanhado de receita autoriza a 
dispensação apenas de medicamentos a 
base de substâncias constantes das listas 
"A1" e "A2" (entorpecentes) deste 
Regulamento Técnico e de suas 
atualizações.  

B. A Notificação de Receita é personalizada e 
intransferível, devendo conter até duas 
substâncias das listas "A1" e "A2" 
(entorpecentes) e "A3”, "B1" e "B2" 
(psicotrópicas), "C2" (retinóides de uso 
sistêmico) e "C3". 

C. Em caso de emergência, poderá ser aviada 
a receita de medicamentos sujeitos a 
Notificação de Receita a base de 
substâncias constante das listas deste 
Regulamento Técnico e de suas 
atualizações, em papel não oficial, devendo 
conter obrigatoriamente: o diagnóstico ou 
CID, a justificativa do caráter emergencial do 

atendimento, data, inscrição no Conselho 
Regional e assinatura devidamente 
identificada. O estabelecimento que aviar a 
referida receita deverá anotar a identificação 
do comprador e apresentá-la à Autoridade 
Sanitária local dentro de 72 (setenta e duas) 
horas, para "visto". 

D. A Notificação de Receita "B", de cor azul, 
impressa as expensas do profissional ou da 
instituição, terá validade por um período de 
60 (sessenta) dias contados a partir de sua 
emissão e em qualquer Unidade Federativa. 

E. A Receita de Controle Especial deverá estar 
escrita de forma legível, à quantidade em 
algarismos arábicos e por extenso, sem 
emenda ou rasura e terá validade de 90 
(noventa) dias contados a partir da data de 
sua emissão para medicamentos a base de 
substâncias constantes das listas "C1" 
(outras substâncias sujeitas a controle 
especial) e "C5" (anabolizantes) deste 
Regulamento Técnico e de suas 
atualizações. 

QUESTÃO 03  

Fazem parte das diretrizes aprovadas na Política 
Nacional de Medicamentos: 

A. Adoção da Relação de Medicamentos 
Essenciais e Regulação Sanitária de 
Medicamentos 

B. Reorientação da Assistência Farmacêutica e 
Promoção do Uso Racional de 
Medicamentos 

C. Desenvolvimento Científico e Tecnológico e 
Promoção da Produção de Medicamentos 

D. Garantia da Segurança, Eficácia e 
Qualidade dos Medicamentos e 
Desenvolvimento e Capacitação de 
Recursos Humanos. 

E. Todas alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 04  

São exemplos de antidepressivos tricíclicos: 

A. Imipramina e Nortriptilina 
B. Hidroxizina e Bromazepam 
C. Clorpromazina e Carbonato de lítio 
D. Clordiazepóxido e Lorazepam 
E. Nenhuma alternativa anterior 
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QUESTÃO 05  

A comissão de farmácia e terapêutica (CFT) é uma 
instância de caráter consultivo técnico de toda equipe 
de saúde para assuntos relacionados aos 
medicamentos, e tem, em parceria com o gestor, 
poderes deliberativos sobre os temas que lhes são 
pertinentes. Desta maneira, é incorreto afirmar que: 

A. Propõe política de dispensação no 
município. 

B. É formada por uma equipe composta 
apenas por Farmacêuticos, não devendo 
ultrapassar 08 membros. 

C. Deve ser formado por uma equipe 
multidisciplinar, incluindo médico, 
farmacêutico, enfermeiro e outros 
profissionais de saúde. Deve contar também 
com um representante do gabinete gestor. 

D. É responsável por elaborar e atualizar a 
RME (relação de medicamentos essenciais 
do município). 

E. Valida protocolos de tratamentos elaborados 
pelos diferentes serviços clínicos da 
instituição. 

QUESTÃO 06  

É incorreto afirmar que:  

A. Os benzodiazepínicos atuam sobre 
receptores do ácido g-aminobutírico (GABA), 
um receptor que inibe a neurotransmissão 
do sistema nervoso central. 

B. O uso de Diazepam em doses hipnóticas 
pode agravar distúrbios da respiração, 
relacionados à apneia obstrutiva do sono. 

C. Usa-se o processo de alcalinização da urina, 
no tratamento de intoxicação pelo 
fenobarbital, empregando-se bicarbonato de 
sódio. 

D. Os efeitos colaterais do uso de 
antipsicóticos incluem: sintomas 
extrapiramidais, discinesia tardia e 
hiperprolactinemia. 

E. O carbonato de lítio possui alto índice 
terapêutico, ou seja, as doses consideradas 
eficazes não são próximas das doses 
tóxicas. 

QUESTÃO 07  

A identificação das Reações Adversas a 
Medicamentos (RAM) são extremamente importantes 
para a promoção do Uso Racional do Medicamento. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, as RAM 
são definidas como: 

 

A. Efeito colateral que ocorre devido à 
administração simultânea de medicamentos 
ou interações medicamentosas que ocorrem 
quando se pratica a polifarmácia. 

B. Qualquer efeito prejudicial ou não desejado 
que se apresente depois da administração 
de um medicamento nas doses 
normalmente utilizadas com fins profiláticos, 
de diagnóstico ou terapêuticos ou com o 
objetivo de modificar uma função fisiológica. 

C. São reações adversas que ocorrem durante 
a utilização do medicamento, apenas em 
sobre dosagens; Dessa forma, incluem-se 
entre as reações adversas os erros de 
administração. 

D. Reações idiossincráticas que ocorrem no 
indivíduo com pré-disposição genética 
quando da utilização do medicamento em 
doses normalmente utilizadas para 
tratamento farmacoterapêutico. 

E. Reação nociva percebida pelo profissional 
de saúde durante o acompanhamento do 
tratamento medicamentoso, que ocorrem em 
baixas doses utilizadas, seja para profilaxia, 
tratamento ou diagnóstico. 

QUESTÃO 08  

Os conceitos de bioequivalência e biodisponibilidade 
são termos muito empregados no uso de 
medicamentos. Podemos afirmar que a 
biodisponibilidade é: 

 

A. A quantidade de fármaco que atinge a 
circulação geral de forma alterada, 
facilitando sua ação. 

B. A concentração do fármaco necessária para 
produzir metade do efeito máximo. 

C. O valor que relaciona a quantidade do 
fármaco no organismo, com a concentração 
do fármaco no sangue ou plasma. 

D. O tempo necessário para mudar a 
quantidade de fármaco no organismo em 
cerca de metade, durante a eliminação. 

E. A fração inalterada do fármaco que alcança 
a circulação sistêmica após a administração 
por qualquer via. 
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QUESTÃO 09  

Os estabilizadores de humor são substâncias 
químicas capazes de agir nas elevações e nas 
depressões patológicas do humor, em especial, nos 
transtornos bipolares. Podem ser classificados como 
estabilizadores de humor: 

A. Ácido Valpróico, Carbamazepina e 
Carbonato de lítio; 

B. Carbonato de lítio, Tramadol e Clonazepam; 
C. Carbamazepina, Cloxazolam e Alopurinol; 
D. Risperidona, Colchicina e Quetiapina; 
E. Ácido valpróico, Alopurinol e 

Carbamazepina. 

QUESTÃO 10  

Durante o seguimento farmacoterapêutico de um 
paciente, o farmacêutico pode utilizar se de vários 
métodos. Utilizando o método Dáder (3ª Edição) 
podemos definir Problemas Relacionados a 
Medicamentos (PRM), como sendo: 

A. Monitorização e avaliação contínua 
(ininterrupta e indefinida no tempo) dos 
efeitos dos medicamentos que o paciente 
utiliza. 

B. Aquelas situações que causam ou podem 
causar o aparecimento de um resultado 
negativo associado ao uso dos 
medicamentos. 

C. Problemas de saúde, entendidos como 
resultados clínicos negativos, devidos à 
farmacoterapia que, provocados por 
diversas causas, conduzem ao não alcance 
do objetivo terapêutico ou ao aparecimento 
de efeitos não desejados. 

D. Aquelas situações produzidas 
exclusivamente pelo paciente, que resultam 
em inefetividade ou falha terapêutica. 

E. Aquelas situações que, independentemente 
da ação do paciente, tornam o medicamento 
inseguro. 

QUESTÃO 11  

Sobre interações medicamentosas é correto afirmar: 

A. Adultos em uso de anti-hipertensivos 
constituem o grupo mais propenso. 

B. Fármacos de maior índice terapêutico 
oferecem maior risco.  

C. Ocorre sempre que dois fármacos são 
administra dos em dias alternados e por 
tempo prolongado.  

D. Pode ocorrer quando dois fármacos são 
administra dos concomitantemente, 
independente de serem administrados no 
mesmo horário e do período de tratamento.  

E. Sempre oferecem risco ao usuário de 
medicamentos, ou seja, não é possível 
obter-se sucesso na terapia quando se 
utiliza dois ou mais medicamentos.  

QUESTÃO 12  

Com relação às etapas do ciclo da assistência 
farmacêutica, assinale a alternativa incorreta:  

A. A seleção de medicamentos deve estar 
fundamentada em critérios epidemiológicos, 
técnicos e econômicos, como também, na 
estrutura dos serviços de saúde. 

B. Programar medicamentos consiste em 
estimar quantidades a serem adquiridas, 
para atender determinada demanda de 
serviços, em um período definido de tempo, 
possuindo influência direta sobre o 
abastecimento e o acesso ao medicamento. 

C. A aquisição consiste num conjunto de 
procedimentos pelos quais se efetiva o 
processo de compra dos medicamentos 
estabelecidos pela programação, 
considerando sempre a oferta de menor 
custo. 

D. O armazenamento consiste em um conjunto 
de procedimentos técnicos e administrativos 
que envolvem as atividades de recepção, 
estocagem, conservação e controle de 
estoque dos medicamentos. 

E. A dispensação é o ato profissional 
farmacêutico de proporcionar um ou mais 
medicamentos a um paciente, em resposta à 
apresentação de uma prescrição elaborada 
por um profissional autorizado. 

QUESTÃO 13  

São fatores interferentes na biodisponibilidade de um 
fármaco, EXCETO:  

A. Velocidade de dissolução do fármaco nos 
fluidos gastrointestinais. 

B. Ponto de fusão do fármaco.  
C. Excipientes utilizados na formulação do 

medicamento. 
D. Peso corpóreo. 
E. Idade. 
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QUESTÃO 14  

A detecção de problemas relacionados a 
medicamentos (PRM) é um processo que exige: 

A. Que o farmacêutico realize dispensação 
ativa e dê informações sobre os 
medicamentos aos pacientes. 

B. Que o farmacêutico solucione de forma 
satisfatória as consultas com os pacientes. 

C. Que o farmacêutico se comunique 
efetivamente com o médico. 

D. Que o farmacêutico analise a situação do 
paciente, a medicação prescrita, prepare um 
plano de seguimento e avalie os resultados 
encontrados durante este seguimento. 

E. Identifique as causas possíveis e se for 
devido a interações medicamentosas, 
suspenda imediatamente a utilização dos 
medicamentos. 

QUESTÃO 15  

No estudo da absorção das drogas os seguintes itens 
devem ser analisados:  

A. Membranas biológicas. 
B. Propriedades físico-químicas das drogas. 
C. Via de administração das drogas. 
D. Locais de administração das drogas. 
E. Todas alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 16  

Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
– CAPS AD são instâncias não só de cuidado aos 
usuários, mas também de organização e articulação 
de toda a rede de atenção aos usuários de álcool e 
outras drogas. Juntamente com a regulamentação 
dos CAPS AD, o Ministério da Saúde também 
instituiu o Programa Nacional de Atenção 
Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e 
Outras Drogas. Marque a alternativa que NÃO 
corresponde à proposta do programa: 

A. Dentro da perspectiva de trabalho em rede e 
de atenção integral, cada vez mais se 
procura articular as atividades e ações do 
CAPS AD junto aos serviços de Atenção 
Primária à Saúde (APS). 

B. Está voltado para o desenvolvimento de 
uma rede de assistência centrada na 
atenção comunitária associada à rede de 
serviços de saúde e sociais. 

C. Promover ações em articulação com 
instituições formadoras. 

D. Aperfeiçoar as intervenções preventivas 
como forma de reduzir os danos sociais e à 
saúde. 

E. Propõe funcionamento ambulatorial e de 
hospital-dia, com trabalho disciplinar e 
organizador que procura oferecer e criar 
uma linha de atenção aos usuários de álcool 
e outras drogas. 

QUESTÃO 17  

Com relação aos padrões de uso e abuso de 
substâncias psicoativas (SPA´s), relacione as 
alternativas abaixo com a respectiva definição e 
assinale a alternativa correta: 

I. Uso frequente 
II. Abuso na vida  

III. Dependência  
IV. Uso abusivo 

 

(   ) É quando a pessoa começa a ter problemas 
físicos, mentais e sociais aparentes devido ao uso de 
substância. 

(   ) É quando a pessoa não mais consegue 
cumprir com suas obrigações cotidianas devido ao 
uso da substância ou devido aos efeitos adversos do 
seu uso. 

(   ) É o uso de seis ou mais vezes, nos últimos 30 
dias. 

(   ) Prisões de traficantes, casos de violência  
decorrentes do uso de drogas, apreensões de drogas 
feitas pelas polícias Federal, Estaduais e Municipais. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A. II, IV, III, I 
B. I, II, IV, III 
C. IV, III, I, II 
D. III, I, II, IV 
E. I, III, IV, II 

QUESTÃO 18  

No Brasil, as diretrizes políticas da área da Saúde 
Mental fundamentam-se em princípios do Sistema 
Único de Saúde, preconizando (marque a alternativa 
correta): 

A. O estabelecimento de condições que 
assegurem o acesso igualitário às ações e 
aos serviços de promoção, assistência e 
reabilitação, sem excluir do Estado, dos 



 
 
 
 
 

FARMACÊUTICO - 40H 
 

 

5 

 

profissionais de saúde, das famílias, das 
empresas e da sociedade, o dever da 
assistência.  

B. O desenvolvimento de ações 
predominantemente intra-hospitalares que 
visam tratar os danos do transtorno mental 
por meio de programas de humanização.    

C. A descentralização da assistência aos 
pacientes com transtorno mental, visando à 
redução expressiva de gastos pelo Estado, 
para que as ações de saúde mental e de 
reabilitação sejam mais eficientes.  

D. A participação da comunidade em 
campanhas que esclareçam o público da 
dificuldade de estabelecer o diagnóstico de 
transtorno mental e da eficácia do 
tratamento. Essas campanhas visam impedir 
a discriminação da pessoa com transtorno 
mental. 

E. O acesso diferenciado à assistência aos 
pacientes que são retirados dos hospitais e 
assistidos em ambulatórios, sem considerá-
los portadores de transtorno mental grave, 
acolhendo-os e incluindo-os no convívio 
social.  

QUESTÃO 19  

A desinstitucionalização e efetiva reintegração de 
pessoas com sofrimento mental grave na 
comunidade é uma tarefa a que o SUS vem se 
dedicando com especial empenho nos últimos anos. 
São projetos e programas implantados pelo SUS que 
obedecem à lógica da Reforma Psiquiátrica, 
EXCETO:  

 

A. Programa “De volta para casa”. 
B. Serviço Residencial Terapêutico (SRT). 
C. Equipes de Consultório na Rua. 
D. Ampliação de vagas nas unidades 

hospitalares psiquiátricas.  
E. Centros de Atenção Psicossocial. 

QUESTÃO 20  

Sobre os modelos de atenção à saúde no Sistema 
Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que: 

A. Fundamentam-se em regionalização, 
integralização e terceirização dos serviços. 

B. Cada doença tem um nível de atenção à 
saúde (primária, média complexidade e alta 
complexidade) predeterminada. 

C. Foram implantados com vistas ao 
atendimento das Doenças de Notificação 
Compulsória (DNC). 

D. Os serviços de atenção primária são as 
únicas portas de entrada no sistema SUS. 

E. Fundamentam-se em regionalização e 
integração dos serviços interfederativos. 

 


