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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

           No começo da tarde desta quarta-feira (10), o 

ministro Joaquim Barbosa foi eleito presidente do Supremo 

Tribunal Federal. Nove dos dez ministros da Corte votaram em 

Barbosa, que atualmente é o relator do processo do mensalão. 

Ele será o primeiro negro a assumir o posto no país.  

           Pela tradição do STF, a presidência deve ser definida 

com base no critério antiguidade. Um dos votos foi para o 

ministro Ricardo Lewandowski. O novo presidente, que cumpre 

dois anos de mandato, é eleito por meio de um sistema de 

rodízio entre os integrantes da instituição, permitindo a 

alternância do poder.   

             "Eu gostaria de agradecer a todos os colegas pela 

confiança em eleger-me ao cargo de presidente da corte", 

afirmou Barbosa. (Revista Época) 

 

1- No texto, há o emprego do vocábulo „mensalão‟, termo 

cunhado recentemente pelo ex-deputado Roberto Jefferson ao 

denunciar determinada prática realizada ilegalmente com 

dinheiro de campanhas eleitorais. Assinale a alternativa abaixo 

que contém uma interpretação verdadeira do significado que o 

termo tomou no vocabulário da atualidade: 

 

A. Mensalidade 

B. Mesada 

C. Propina 

D. Crime eleitoral 

E. Golpe político 

 

2- O vocábulo „mensalão‟ é formado pelo adjetivo „mensal‟ 

acrescido do sufixo „ão‟. Acerca desse acréscimo assinale a 

alternativa correta: 

 

A. O sufixo „ão‟ tem valor afetivo na palavra em questão. 

B. Em „mensalão‟, o sufixo foi acrescentado pelo seu valor 

ético. 

C. „ão‟ foi empregado incorretamente no vocábulo, pois 

esse sufixo só pode ser empregado no sentido 

aumentativo. 

D. O sufixo assume um valor pejorativo. 

E. O sufixo „ão‟ é geralmente acrescido a termos que se 

referem a atos contrários à lei. 

 

3- Segundo o texto, „Pela tradição do STF, a presidência 

deve ser definida com base no critério antiguidade.’ Isso 

quer dizer que o critério de antiguidade: 

 

A. É uma convenção 

B. É uma obrigatoriedade 

C. É antiquado 

D. É imperativo 

E. É imprevisível 

 

4- „permitindo a alternância do poder.’  

 

Assinale a alternativa correta quanto à análise da oração 

destacada e sua relação com os outros termos do período. 

 

A. Tem valor de adjetivo, embora não seja introduzida por 

um pronome relativo. 

B. Não pode ser classificada como oração, pois o verbo está 

numa forma nominal. 

C. É uma oração e acrescenta uma informação suplementar 

a um termo já explicito. 

D. Não é uma oração e funciona como complemento a um 

nome reafirmado em termo anterior. 

E. Apenas seria oração se estivesse na forma reduzida de 

infinitivo. 

5- Assinale a alternativa correta acerca das intenções do autor 

do texto: 

 

A. O leitor comum seria incapaz de identificar os elementos 

de crítica apenas observando as imagens. 

B. A imagem formada por duas partes de certo modo 

antagônicas é a chave de leitura do contexto criado para 

criticar a devastação da natureza. 

C. A divisão da imagem em duas partes deixa clara a ação 

que a evolução das espécies, inclusive da humana, teve 

no planeta até o momento presente. 

D. Numa charge o contexto é tudo. Por isso, o diálogo entre 

público alvo e conhecimento de mundo se estabelece de 

maneira precária no texto acima. 

E. Criticar a ação do homem é o elemento desencadeador da 

produção do autor. Isso fica claro quando vemos o 

elemento humano em total destaque na imagem acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Qual a alternativa correta acerca do humor no texto? 

 

A. O humor acontece já no primeiro quadrinho, quando um 

dos falantes faz uma proposta inusitada ao outro. 

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/joaquim-barbosa/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/mensalao/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/ricardo-lewandowski/
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B. Dá-se pela incapacidade que os interlocutores apresentam 

em utilizar o código (a língua portuguesa). 

C. Há expressões que foram empregadas fora do seu sentido 

„de dicionário‟, o que dificulta o alcance do humor pelo 

autor do texto. 

D. Na verdade, o humor se dá apenas pelo contexto 

incomum em que ocorre a ação, muito mais do que pelo 

emprego da linguagem. 

E. Ele ocorre pelo deslocamento da expressão de seu 

sentido habitual. 

 

7- A ideia central do texto está na oposição entre dois 

conceitos. São eles: 

 

A. Humor e crítica 

B. Comédia e tragédia 

C. Senso crítico e senso comum 

D. Conotação e Denotação 

E. Linguagem Verbal e Não- Verbal 

 

8- Na construção: „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia 

a pé.‟ Observe o emprego dos verbos sublinhados em relação 

ao período como um todo e assinale a alternativa correta: 

 

A. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal só 

se realizará se a condição se der anteriormente. 

B. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal se 

situa posteriormente á condição. 

C. Estão no futuro do pretérito e indicam que a ação verbal é 

posterior à condição. 

D. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição 

desse tempo pelo condicional, principalmente na 

conversação informal. 

E. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição do 

condicional por esse tempo, sobretudo na oralidade. 

 

9- „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé.‟ 

Qual a alternativa correta quanto à relação estabelecida entre as 

orações do período acima? 

 

A. A primeira oração estabelece relação de condição com a 

imediatamente posterior, porém a seguinte é 

independente do período. 

B. A primeira oração estabelece relação de condição com as 

outras duas. 

C. A última oração é coordenada, por isso não depende da 

conjunção da oração anterior para introduzi-la. 

D. As três orações são independentes e apenas se relacionam 

subordinadamente. 

E. A duas orações do período são subordinadas e 

estabelecem entre si uma relação de coordenação. 

 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 

Presidente usa cerveja apenas para angariar simpatizantes e 

trabalhar seu marketing político ou realmente é um 

apreciador? 

 

Seja por uma inteligente ação de marketing para aumentar a 

popularidade, seja porque realmente gosta, a verdade é que nos 

últimos tempos o presidente norte-americano Barack Obama 

vem aparecendo constantemente com um belo copo de cerveja 

nas mãos. E não são copos modestos! 

Preparando terreno para as próximas eleições e após ver sua 

popularidade perder força recentemente, o presidente pode estar 

usando a boa e velha cerveja como forma de ganhar novamente 

a simpatia do eleitor americano. Além disso, seu principal 

opositor, Mitt Romney, é totalmente careta. O candidato da 

oposição para a presidência dos Estados Unidos é mórmon, 

religião com duríssimas restrições à bebida alcoólica. 

Ou seja, se Obama gosta ou não de uma boa cerveja, 

possivelmente não se questiona.  

 

10- Por que o emprego da vírgula é obrigatório no título: 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 
A. Para separar uma oração intercalada entre o sujeito e o 

predicado da oração. 

B. Para isolar o aposto. 

C. Para destacar um vocativo. 

D. Para isolar uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

E. Para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

11 - Qual dos trechos abaixo reitera a dúvida sobre o gosto de 

Barack Obama por cerveja? 

 

A.  „Obama vem aparecendo constantemente com um belo 

copo de cerveja nas mãos.‟ 

B. „não são copos modestos!‟ 

C.  „Seja por uma inteligente ação de marketing para 

aumentar a popularidade, seja porque realmente gosta...‟ 

D. „Preparando terreno para as próximas eleições e após ver 

sua popularidade perder força recentemente‟ 

E. „seu principal opositor, Mitt Romney, é totalmente 

careta.‟ 

 

12- Em qual das alternativas está um texto que foi alterado e 

agora contém um erro de concordância? 

 

A. Mesmo concorrendo com o registro negado pela Lei da 

Ficha Limpa e outros problemas, como falta de 

documentos e atraso em pagamento de multas, quase 6 

mil candidatos receberam 3,4 milhões de voto nas 

eleições de domingo passado.  

B. Levantamento do Congresso em Foco baseado em 

informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra 

que boa parte dos candidatos barrados por decisões 

judiciais ainda estão sub júdice, esperando a análise de 

um recurso para reverter a decisão inicial. 

C. O candidato mais votado entre os que concorreram com 

registro barrado é Celso Giglio (PSDB). Deputado 

estadual, ele disputou a prefeitura de Osasco contra 

outros cinco candidatos. 

D. Seu principal adversário foi Jorge Lapas (PT), que 

substituiu o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) na 

corrida. 

E. Cunha desistiu de concorrer após ser condenado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) por peculato, corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. 

 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/mensalao/
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O amor à distância  

 

Os brasileiros estão ficando cada vez mais móveis. Nascem em 

uma cidade, estudam em outra cidade, arranjam trabalho 

(quando arranjam trabalho) numa terceira, numa quarta, numa 

quinta cidade. Uma situação que repercute nas amizades, na 

relação com parentes e até na vida dos casais. Não é raro hoje 

que homem e mulher passem algum tempo, às vezes um longo 

tempo, separados. No caso de gente jovem, esta situação pode 

resultar de vestibular: o rapaz vai cursar a faculdade num lugar, 

a moça em outro. Curiosamente, problemas também surgem 

quando os dois fazem vestibular para uma mesma faculdade. A 

Folha de São Paulo publicou uma matéria a respeito, mostrando 

os conflitos que emergem quando o casalzinho está disputando 

uma vaga. Um psicoterapeuta foi ouvido a respeito e acabou 

confessando que ele próprio terminara um relacionamento 

quando, ao contrário da namorada, passara no vestibular: “Eu 

não tinha com quem comemorar.”. 

*** 

Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a perspectiva 

de uma separação geográfica não é agradável. Verdade que no 

passado, quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior. Frequentemente a paixão dependia da 

correspondência, do correio. Cartas de amor acabaram fazendo 

história, e isto foi o que aconteceu com os tristemente famosos 

amantes do século doze, Abelardo e Heloísa. 

 

13- Segundo o texto: 

 

A. O brasileiro, ao longo do tempo passou a sentir 

dificuldade de fixar-se em um único lugar até quando 

encontra trabalho. 

B. Faculdade, trabalho e casamento não impedem que o 

brasileiro crie empecilhos à própria mobilidade. 

C. A mobilidade do brasileiro é um fato, e interfere o 

aspecto emocional dos envolvidos. 

D. Um psicoterapeuta usou sua experiência de vida para 

retificar a ideia de que a disputa por uma mesma vaga 

numa universidade pode separar um casal. 

E. Para ilustrar uma história do século XII, o texto cita 

exemplos atuais. 

 

14- Assinale a alternativa em que a mudança na estrutura da 

frase não mudou o sentido que a mesma tem no texto acima: 

 

A. Às vezes homem e mulher passam algum tempo 

separados e não é raro que o passem juntos.  

B. No caso de gente jovem, esta situação pode resultar num 

vestibular. 

C. Ao mesmo tempo, problemas surgem quando os dois 

fazem vestibular para uma mesma faculdade. 

D. A perspectiva de uma separação geográfica não é 

agradável se os dois podem comemorar juntos. 

E. Quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior de se perceber. 

 

 

 

 

 

15- “Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a 

perspectiva de uma separação geográfica não é agradável.” 

 

A expressão sublinhada pode ser substituída por qual dos 

termos abaixo, sem que haja alteração de sentido ou correção 

gramatical? 

 

A. A iminência 

B. A inexistência 

C. O retrocesso 

D. O propósito 

E. A atrocidade 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Referente à Ceftazidima é INCORRETO afirmar: 

 

A. É uma cefalosporinas de terceira geração. 

B. Aplicação intravenosa e intramuscular 

C. Excelente cobertura para gram – 

D. Cefalosporina de eleição no tratamento de infecções por 

Pseudomonas 

E. Eliminação biliar 

 

17- O critério a ser considerado para a adequada seleção de 

medicamentos inclui, EXCETO: 

 

A. Considerar as necessidades epidemiológicas da 

população atendida; 

B. Eleger, sempre que possível, dentre os medicamentos de 

mesma ação farmacológica, um representante de cada 

categoria química ou com características farmacocinetica 

iguais, ou que possua características famacológicas que 

representem vantagem no seu uso terapêutico; 

C. Evitar a inclusão de associações fixas, exceto quando os 

ensaios clínicos justifiquem o uso concomitante e o efeito 

terapêutico de associação for maior que a soma dos 

efeitos dos produtos individuais; 

D. Priorizar formas farmacêuticas que proporcionam maior 

possibilidade de fracionamento e adequação para faixa 

etária; 

E. Utilizar sempre as Denominações Comuns Brasileiras 

(DCB) – Decreto nº 793 MS/93 

 

18- A Central de Abastecimento Farmacêutico tem como 

objetivo básico garantir a correta conservação dos 

medicamentos, germicidas, correlatos e outros materiais, dentro 

de padrões e normas técnicas específica, que venham assegurar 

a manutenção das características e qualidade necessárias à sua 

correta utilização. Para tanto, faz-se necessário dotar o local de 

condições adequadas. Assim, estipula-se que a temperatura 

recomendada para a conservação de medicamentos está em 

torno de: 

 

A. 18º-25ºC 

B. 18º-22ºC 

C. 20º-22ºC 

D. 20º-25ºC 

E. 21º-27ºC 
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19- A farmácia hospitalar moderna, tendo como objetivo, 

promover o uso racional do medicamento, sustenta seu trabalho 

em cinco pilares fundamentais, que são, EXCETO: 

 

A. Seleção de medicamentos, germicidas e correlatos 

necessários para o hospital 

B. Aquisição, conservação e controle de medicamentos 

selecionados. 

C. Manipulação/produção de medicamentos, germicidas-

farmacotécnica 

D. Estabelecimento de um sistema racional de distribuição 

de medicamentos 

E. Desenvolvimento de programas de monitoramento dos 

níveis plasmáticos de medicamentos em pacientes 

hospitalizados. 

 

20- Garantia da Qualidade é a totalidade das providências 

tomadas com o objetivo de garantir que os medicamentos 

estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, para que 

possam ser utilizados para os fins propostos. Um sistema 

apropriado da Garantia da Qualidade, aplicado à fabricação de 

medicamentos, deve assegurar que: 

 

I. Os medicamentos sejam projetados e desenvolvidos 

considerando a necessidade do cumprimento das BPF 

e outros requisitos como Boas Práticas de Laboratório 

(BPL) e Boas Práticas Clínicas (BPC); 

II. As operações de produção e controle estejam 

claramente especificadas por escrito e as exigências de 

BPF cumpridas; 

III. Sejam tomadas providências quanto à fabricação, 

suprimento e utilização correta das matérias primas e 

materiais de embalagem; 

IV. Sejam realizados todos os controles nas matérias-

primas, produtos intermediários, produtos a granel, 

bem como outros controles em processo, calibrações e 

validações; 

V. Sejam fornecidas instruções e tomadas as providências 

necessárias para garantir que os medicamentos sejam 

armazenados pelo fabricante, distribuídos e 

subseqüentemente manuseados, de forma que a 

qualidade dos mesmos seja mantida por todo o prazo 

de validade; 

 

Estão Corretas: 

 

A. Apenas uma alternativa. 

B. Apenas duas alternativas. 

C. Apenas três alternativas. 

D. Apenas quatro alternativas. 

E. Todas as alternativas. 

 

21- Quanto a RDC Nº 210/03, referente à reclamações de 

produtos com desvio de qualidade é INCORRETO afirmar: 

 

A. Deve ser designada pessoa responsável pelo recebimento 

das reclamações e pelas medidas a serem adotadas. Essa 

pessoa deve dispor de pessoal de apoio suficiente para 

auxiliá-la em sua função. Se a pessoa designada não for o 

Responsável Técnico do produto o mesmo deve ser 

informado. 

B. Em caso de reclamação de possíveis desvios de qualidade 

de um produto, devem ser adotados procedimentos 

escritos que descrevam as ações a serem adotadas, 

incluindo a necessidade de realizar um provável 

recolhimento. 

C. Qualquer reclamação referente a desvio de qualidade em 

determinado produto deve ser registrada, juntamente com 

todos os detalhes no registro do lote e, em seguida, ser 

completamente investigada. A pessoa responsável pelo 

Controle de qualidade deve ser envolvida no estudo do 

desvio em questão. 

D. Se for detectado um desvio de qualidade em algum lote 

do produto, ou se houver suspeita de possibilidade de 

desvio em determinado lote, deve ser levada em 

consideração a possibilidade de que outros lotes 

apresentem o mesmo problema e portanto, os mesmos 

devem ser verificados. 

E. Sempre devem ser adotadas providências adequadas de 

acompanhamento após a investigação e a avaliação da 

reclamação, incluindo a possibilidade de recolhimento do 

produto. 

 

22- Os medicamentos também podem ser classificados sob 

vários critérios. Quanto ao grau de dispersão ou diâmetro (∅) 

das partículas dispersas dos ativos e coadjuvantes no veículo, 

As dispersões coloidais têm o grau de dispersão: 

 

A. Menor que 0,01 μ 

B. Entre 0,01 e 0,5 μ 

C. Entre 0,05 e 10 μ 

D. Menor que 10 μ 

E. Maior que 10 μ 

 

23- Segundo os padrões mínimos para os recursos humanos de 

uma farmácia hospitalar,  deve-se ter um farmacêutico a cada: 

 

A. 30 leitos 

B. 50 leitos 

C. 80 leitos 

D. 100 leitos 

E. 150 leitos 

 

24- No controle de estoque de medicamentos, existem vários 

tipos de demanda, desta forma é importante conhecermos as 

demandas existentes e realizar a análise para identificar em qual 

delas os medicamentos disponíveis na Instituição se 

enquadram. Sobre estes tipos de demanda é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Permanente: para produtos com vida longa, requer 

ressuprimento periódico. 

B. Sazonal: a sazonalidade pode ser definida como o 

conjunto dos movimentos ou flutuações com período 

igual ou superior a um ano, sistemáticos, mas não 

necessariamente regulares, que ocorrem numa série 

temporal.  

C. Irregular: depende de outros fatores (taxas de câmbio, 

promoção e propaganda). 

D. Em desuso: ocorre quando a demanda do produto acaba 

ou um novo produto ocupa o seu lugar. 
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E. Derivada: ligada a outro produto, pode aumentar ou 

diminuir. 

 

25- Os fármacos simpatolíticos promovem a redução direta ou 

indireta da atividade simpática. É um simpatolítico de ação 

central: 

 

A. Rilmenidina 

B. Clonidina 

C. Reserpina 

D. Guanetidina 

E. Monoxidina 

 

26- A receita médica em uma farmácia de manipulação poderia 

ser comparada a uma ordem de serviço. Entretanto, antes de 

iniciar a produção de um medicamento, o responsável técnico 

farmacêutico deve analisar a prescrição com atenção. No que 

diz respeito às questões técnicas, a conferência da prescrição 

exigirá conhecimentos específicos relacionados a problemas de 

incompatibilidade, erro de dosagem, bem como a simples 

questão de cálculos matemáticos. Supondo-se que a letra do 

médico estava ilegível, e por isto o farmacêutico, por engano, 

liberou o medicamento incorreto, desta forma, juridicamente, 

segundo a legislação brasileira será responsabilizado por 

acidentes relacionados a erro de receituário: 

 

A. Apenas o farmacêutico que liberou o medicamento 

B. Apenas o médico que prescreveu o medicamento. 

C. O farmacêutico e o médico que prescreveu o 

medicamento. 

D. O farmacêutico, o médico que prescreveu o medicamento 

e o enfermeiro chefe. 

E. Não há responsável legal. 

 

27- Os acidificantes têm a função de baixar o pH para um valor 

biocompátivel e de maior estabilidade, especialmente frente à 

hidrólise. São acidificantes de uso farmacotécnico, EXCETO:  

 

A. Ácido cítrico 

B. Ácido clorídrico 

C. Ácido tartárico 

D. Dihidrogenofosfato de sódio 

E. Citrato de sódio 

 

28- É uma sulfonamida de ação prolongada: 
 

A. Sulfamerazina 

B. Sulfametizol 

C. Sulfadiazina 

D. Sulfadoxina 

E. Sulfafenazol 

 

29- Segundo a Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, a 

Notificação de Receita Especial de Retinóides, para 

preparações farmacêuticas de uso sistêmico, poderá conter no 

máximo: 
 

A. 1 ampolas 

B. 2 ampolas 

C. 3 ampolas 

D. 4 ampolas 

E. 5 ampolas 

30- Segundo a vigilância sanitária, aos farmacêuticos é 

permitido exercer a direção técnica de apenas: 

 

A. Uma farmácia, sendo comercial ou privativa de unidade 

hospitalar, ou que lhe equipare. 

B. Duas farmácias, sendo uma delas comercial, e a outra 

privativa de unidade hospitalar, ou que lhe equipare. 

C. Duas farmácias, sendo ambas comerciais ou ambas 

privativa de unidade hospitalar, ou que lhe equipare. 

D. Três farmácias, sendo uma delas comercial, e as outras 

privativas de unidade hospitalar, ou que lhe equipare. 

E. Três farmácias, sendo duas delas comerciais, e a outra 

privativa de unidade hospitalar, ou que lhe equipare. 

 

31- De acordo com a Lei 8080/90, Dos Princípios e Diretrizes - 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios, EXCETO: 

 

A. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 

B. Descentralização político-administrativa, com direção 

única em cada esfera de governo com ênfase na 

centralização dos serviços para os municípios e 

regionalização e hierarquização da rede de serviços de 

saúde. 

C. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 

D. Divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 

 

32- Na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar / Serviços 

de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH/SCIH) existem 

atividades especificas de controle de infecção hospitalar que 

devem ter a participação do farmacêutico. Incluem-se entre 

elas, 

 

Indique a INCORRETA: 

 

A. Participar na elaboração de normas e rotinas de limpeza, 

desinfecção, esterilização e antissepsia; 

B. Participar de estudos de utilização de antimicrobianos, 

priorizando os de uso não restrito; 

C. Efetuar assessorias especiais quanto a hemodiálise, 

lavanderia, nutrição, higienização e outros; 

D. Monitorizar as ações de controle de vetores e da 

qualidade de água; 

E. Participar de cursos de treinamento, transmitindo 

conhecimentos relativos à sua área de atuação. 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#cfart198
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33- Referente à Política Nacional de Medicamentos e 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A Assistência Farmacêutica na Atenção Básica é 

financiada pelo Ministério da Saúde, Estados e 

Municípios.  

B. Também podem ser comprados com esses recursos, os 

medicamentos fitoterápicos estabelecidos na RENAME. 

C. Um percentual de até 35% da soma das contrapartidas 

estaduais e municipais pode ser aplicado também em 

ações de estruturação das Farmácias do SUS, e 

qualificação dos serviços farmacêuticos destinados à 

Assistência Farmacêutica Básica. 

D. Os medicamentos e insumos para o Combate ao 

Tabagismo e para a Alimentação e Nutrição integram o 

Componente Estratégico do Bloco de Financiamento da 

Assistência Farmacêutica. 

E. O acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da 

aplicação dos recursos financeiros transferidos fundo a 

fundo, bem como os montantes aplicados pelas 

Secretarias Estaduais e pelas Municipais de Saúde dar-se-

á por meio do Relatório Anual de Gestão. 

 

34- As principais características de um bom antisséptico são, 

EXCETO: 

 

A. Potência e seletividade contra os organismos visados. 

Alta tensão superficial para facilitar a sua aplicação. 

B. Hipoalergenicidade. 

C. Nenhuma absorção sistêmica. 

D. Ação rápida e sustentada. 

E. Ausência de toxicidade para pele e tecidos. 

 

35- Sobre as vantagens da diversidade das formas 

farmacêuticas é INCORRETO afirmar: 

 

A. Possibilidade de administração de doses exatas das 

drogas. 

B. Proteção de drogas contra a influência do suco gástrico 

(medicamentos em forma de drágeas, com revestimento 

entérico). 

C. Apresentar formas farmacêuticas líquidas de substâncias 

que sejam insolúveis ou instáveis nos veículos habituais 

(soluções). 

D. Proporcionar ação adequada da droga através da 

terapêutica inalatória (inalantes, aerossóis). 

E. Proporcionar ação adequada da droga através da 

administração tópica (unguentos, cremes, preparações 

para uso nasal e otológico). 

 

36-Os medicamentos de forma farmacêutica do tipo 

aglomerados são, EXCETO: 

 

A. Pílulas 

B. Pós 

C. Pastilhas 

D. Drágeas 

E. Granulados 

 

37- Uma das atividades de maior impacto na farmácia é a 

distribuição e/ou a dispensarão de medicamentos. No caso de 

distribuição em áreas especiais e serviços cirúrgicos, em que 

não utilizam o sistema de distribuição por dose individual ou 

unitária, a informatização se baseia em quatro aspectos 

fundamentais, o que inclui: 

 

I. Fixação de estoque para um período de consumo, no 

máximo, um mês; 

II. Codificação pela farmácia dos principais produtos que 

são distribuídos a esta unidades; 

III. A reposição dos estoques dos materiais é automática 

baseada no consumo registrado no sistema 

informatizado; 

IV. A utilização de formulários onde estejam registrados 

os produtos consumidos por pacientes ou pela 

unidade; 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, III, IV. 

B. III e IV. 

C. II e III. 

D. I e IV. 

E. Todas estão incorretas. 

 

38- Quanto a Resolução Nº 338/04 - Art. 2º - A Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica deve englobar os 

seguintes eixos estratégicos, o que NÃO inclui: 

 

A. Qualificação dos serviços de assistência farmacêutica 

existentes, em articulação com os gestores estaduais e 

municipais, nos diferentes níveis de atenção; 

B. Modernização e ampliação a capacidade instalada e de 

produção dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, 

visando o suprimento do SUS e o cumprimento de seu 

papel como referências de custo e qualidade da produção 

de medicamentos, incluindo-se a produção de 

fitoterápicos; 

C. Utilização da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME), atualizada periodicamente, como 

instrumento racionalizador das ações no âmbito da 

assistência farmacêutica; 

D. Implementação de forma intersetorial, e em particular, 

com o Ministério da Educação e o de Desenvolvimento 

Social, de uma política pública de desenvolvimento 

científico e tecnológico, envolvendo os centros de 

pesquisa e as universidades brasileiras, com o objetivo do 

desenvolvimento de inovações tecnológicas que atendam 

os interesses nacionais e às necessidades e prioridades do 

SUS; 

E. Promoção do uso racional de medicamentos, por 

intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a 

dispensação e o consumo. 
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39- São características da notificação de receita talidomida: 

 

A. Para medicamentos relacionados nas listas C3 

(Imunossupressoras). 

B. Validade após prescrição: 30 dias. 

C. Válida somente no estado emitente. 

D. Limitado a 30 dias o número de ampolas por 

medicamento injetável. 

E. Deve vir acompanhada do Termo de Esclarecimento para 

Usuário de Talidomida e Termo de Responsabilidade.  

 

40- São características fundamentais de uma suspensão, 

EXCETO: 

 

A. Sedimentação uniforme e fácil redispersão. 

B. Tamanho de partículas uniforme e constante. 

C. Aspecto homogêneo após redispersão. 

D. Não apresentar crescimento de cristais. 

E. Escoamento lento e uniforme do recipiente. 

 

 


