
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPERIOR – 02 – FARMACÊUTICO  

Página 1 

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

“A economia compreende todas as atividades do país, mas 

nenhuma atividade do país compreende a economia”. 

Millôr Fernandes – Jornalista e escritor. 

 

01- Assinale a opção correta: 

 

A. Os termos sublinhados foram empregados para criar um 

efeito de sentido específico e único. 

B. O autor empregou os dois termos no sentido figurado a 

fim de criar um efeito imediato no leitor. 

C. Os termos sublinhados possuem dois sentidos que 

contribuem para a interpretação do texto. 

D. Não é possível ao autor prever qual inferência o leitor 

fará sobre os termos sublinhados já que o texto se realiza 

plenamente só após a leitura. 

E. O emprego dos dois termos em separado leva 

inevitavelmente o leitor a uma interpretação errônea de 

ambos. 

 

Quando foi a última vez em que você leu um texto sabendo que 

iria detestá-lo? Fiz isso hoje. Dezenas de amigos publicaram no 

Facebook um artigo de um polemista que eu prometi não levar 

a sério há anos. O título já deixava claro que o tema era 

ridículo, até mesmo para os padrões do autor. Os comentários 

de quem compartilhava o texto também eram pouquíssimo 

auspiciosos: dedicavam-se a explicar, das mais diferentes 

maneiras, o quanto o artigo era lamentável. A despeito de todos 

esses avisos, cliquei no link. Perdi cinco minutos e confirmei 

duas certezas: o texto era, de fato, ridículo – e eu era ridículo 

por dar atenção a ele. 

Estamos sempre ocupados demais para leituras de fôlego, mas 

jamais perdemos a oportunidade de ver alguém usar 

argumentos rasteiros, tentar defender o indefensável e 

protagonizar uma peça de humor involuntário. 

Como se não bastasse perder nosso tempo, ainda 

compartilhamos os textos que detestamos para garantir que 

nossos amigos também cairão na mesma armadilha. No fim do 

dia, milhares terão trocado alguns minutos de seus dias por uma 

leve irritação, uma vaga sensação de superioridade e nenhum 

aprendizado. 

Quando alguém de confiança nos diz que um livro ou série de 

televisão é péssimo, a tendência é que procuremos outra coisa 

para ler ou assistir. Com as leituras online, o instinto é fazer o 

oposto.  

Para cada texto idiota no Facebook há incontáveis leituras 

valiosas que podem ser feitas sem sair da frente do computador. 

A liberdade que permite a qualquer um publicar as maiores 

bobagens também permite que ignoremos a idiotice alheia e 

cliquemos em algo mais interessante. Resista. Compartilhe 

outra coisa. 

Danilo Venticinque  

 

02- Uma conclusão correta acerca da posição do autor em 

relação ao que é tratado no texto é: 

 

A. Que ele considera a internet uma fonte de leitura inútil. 

B. Que as pessoas sempre leem textos da internet mesmo 

sabendo que irão dificultar seu aprendizado. 

C. Que a pior coisa  que se pode fazer em termos de 

leitura na internet é expor sua opinião. 

D. Que se deve ter uma postura parcimoniosa quanto à 

escolha das leituras na internet. 

E. Que é necessário sempre declinar quando houver uma 

sugestão de um amigo no que concerne a textos 

compartilhados via Facebook. 

 

03- Na construção: “Quando alguém de confiança nos diz que 

um livro ou série de televisão é péssimo”, a concordância do 

adjetivo deu-se no masculino singular por que: 

 

A. O termo referente funciona como advérbio da palavra 

que modifica. 

B. O substantivo que tem a função de núcleo do sujeito não 

veio precedido de artigo. 

C. O núcleo do sujeito é um pronome indefinido seguido de 

expressão especificadora. 

D. Determina o sujeito a que se refere. 

E. Indetermina o sujeito a que se refere obedecendo à regra 

geral de concordância. 

 

04- Em qual das substituições feitas o verbo iria para o plural? 

 

A. Qual foi a última vez que você leu um texto...( receber) 

B. Estamos sempre ocupados demais... (ficar) 

C. ... há incontáveis leituras valiosas que podem ser feitas. 

(existir) 

D. ...mas jamais perdemos a oportunidade de ver alguém 

usar argumentos rasteiros... (rejeitar) 

E. ...ainda compartilhamos os textos que detestamos... 

(distribuir) 

 

05- Assinale a alternativa correta: 

 

I. „Último‟ é acentuada por ser proparoxítona, e 

„performance‟ é uma exceção a essa regra. 

II. „Sério‟ deve ser acentuada assim como todas as 

paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 

III. „Até‟ é acentuada pela regra de acentuação que indica 

que todos os monossílabos tônicos terminados em „e‟ 

devem ser acentuados. 

 

Estão corretas: 

 

A. I 

B. I e II 

C. II 

D. I, II e III 

E. III 

 

06- Em qual dos trechos a omissão da vírgula não desobedeceu 

às regras que regem seu emprego? 

 

A. . A despeito de todos esses avisos cliquei no link. 

B. Estamos sempre ocupados demais para leituras de fôlego 

mas jamais perdemos a oportunidade... 

C. ... de ver alguém usar argumentos rasteiros tentar 

defender o indefensável e protagonizar uma peça de 

humor involuntário. 
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D. No fim do dia milhares terão trocado alguns minutos de 

seus dias por uma leve irritação... 

E. .... uma leve irritação uma vaga sensação de 

superioridade e nenhum aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Olá, Jeca Tatú. Tens fome? 

- Sim, sinhõ. 

- Então vá buscar o prato. 

- eu não tô cfome. 

 

07- O Jeca é um personagem muito famoso criado por 

Monteiro Lobato e que persiste com suas características em 

nosso imaginário até hoje. Acima, Rui Barbosa utilizou-se do 

personagem em sua campanha para presidente. De acordo com 

o texto criado para o diálogo entre eles, que característica do 

personagem fica explícita? 

 

A. Sua inferioridade ao não ser capaz de responder a um 

candidato a presidente. 

B. Sua inércia ao não aproveitar o contato para solicitar 

muito mais do que um simples prato de comida. 

C. Sua esperteza ao exigir do candidato meios de adquirir a 

alimentação nos seus próprios termos. 

D. Sua falta de energia para lutar para melhorar sua 

situação. 

E. Sua incapacidade de compreender as verdadeiras 

intenções do candidato. 

 

08- Lendo o diálogo constata-se que o autor: 

 

A. Empregou a linguagem padrão na voz do narrador e a 

linguagem regional na voz do personagem. 

B. Empregou a fala regional no vocabulário de um 

personagem para contrastar com a norma padrão do 

outro. 

C. Empregou a linguagem regional apenas nas construções 

rítmicas. 

D. Usou a linguagem padrão, sem regionalismos, mas com 

traços de vícios de linguagem em ambos os falantes. 

E. Usou a linguagem regional em um dos personagens 

propositalmente para que fosse possível a comunicação 

entre ambos. 

 

O departamento do governo americano responsável pela 

segurança na internet recomendou hoje que os usuários do 

Internet Explorer deixem de utilizar o navegador até que a 

vulnerabilidade anunciada no sábado seja consertada. 

 

A brecha é grave e afeta todas as versões do software - 6, 7, 8, 

9, 10 e 11. Por meio dela, é possível executar um código 

remotamente através do navegador. "A vulnerabilidade existe 

na forma como o Internet Explorer acessa um objeto na 

memória que foi excluído ou não tenha sido devidamente 

alocado", explica a MS. 

 

Segundo a empresa, o invasor pode hospedar um site 

especificamente criado para explorar a falha e convencer o 

usuário a acessá-lo através de links por e-mail ou 

comunicadores instantâneos. 

 

Em nota a Microsoft diz estar "consciente das limitações e 

possíveis problemas" e encoraja os clientes a seguir as 

orientações descritas no comunicado de segurança (em inglês) 

divulgado por ela para "amenizar eventuais ocorrências".  

 

http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-

explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674 

 

09- É uma informação presente no texto: 

 

A. O departamento do governo americano responsável pela 

segurança na internet refuta a informação de que existe 

uma falha no navegador Internet Explorer. 

B. As informações divulgadas pelo departamento do 

governo americano responsável pela segurança da 

internet suscitaram uma falha em todas as versões do 

navegador Internet Explorer. 

C. A gravidade de um erro presente em todas as versões do 

Internet Explorer fez o departamento de segurança na 

internet nos EUA recomendar o uso de outros 

navegadores até o seu reparo. 

D. O departamento que gerencia a internet nos Estados 

Unidos anunciou que a empresa responsável pelo Internet 

Explorer criou um site que reparará seus danos através de 

um comunicado de segurança divulgado pela própria 

rede. 

E. A Microsoft descobriu um erro que permite que um site 

excluído possa acessar dados do computador de qualquer 

usuário off-line e criou um protocolo de resolução de 

problemas que possam impedir o uso do Internet 

Explorer como navegador padrão. 

 

10- “Segundo a empresa, o invasor pode hospedar um site 

especificamente criado para explorar a falha e convencer o 

usuário a acessá-lo através de links por e-mail ou 

comunicadores instantâneos.” O termo sublinhado pode ser 

substituído sem prejuízo da intenção original do autor por: 

 

A. Portanto 

B. A fim de 

http://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2014/04/28/Microsoft-Internet-Explorer-Use-After-Free-Vulnerability-Being
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/41656/41656
https://technet.microsoft.com/en-US/library/security/2963983
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674


PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPERIOR – 02 – FARMACÊUTICO  

Página 3 

C. Ao passo que 

D. E 

E. Mesmo que 

 

11- Os pronomes „dela‟ e „que‟(2º parágrafo) referem-se 

respectivamente aos termos: 

 

A. Brecha-objeto 

B. Versões- memória 

C. Grave- vulnerabilidade 

D. Software- excluído 

E. Internet Explorer- alocado 

 

12- Nas frases abaixo vocábulos foram empregados em sentido 

diferente daquele em que aparecem no texto, exceto: 

 

A. O navegador Amyr Klink estará em Blumenau no dia 29 

de abril. Ele vai participar do seminário “Liderança 

Inspiradora”. 

B. Ele registra a especulação na Bolsa de Paris, 

onde “cocheiros de praça e criados de hotel estão a jogar 

sobre cotações”, “o cozinheiro segue com avidez as 

flutuações do canal de Suez, ao passo que o criado de 

servir só pensa em Banque de Lyon”.  

C. O modelo promete oferecer um som limpo e 

com grave marcante, acompanhando quatro protetores 

auriculares de borracha. 

D. Na fase Dois, o assassinato e o desaparecimento 

dos prisioneiros e na Fase Três, em São Paulo, deu 

ordem para executar os guerrilheiros. 

E. O PSD estaria insatisfeito com a forma como o partido 

estaria sendo alocado dentro do Governo.  

 

13- No texto, „remotamente‟ é sinônimo de: 

 

A. Recuado 

B. Antigo 

C. Distante 

D. Ermo 

E. Vazio 

 

14- Em qual das alternativas abaixo a variação do vocábulo 

modificador está incorreta: 

 

A.   
 

 

B.  
 

C.  

 

 

D.  
Pode me incluir fora dessa! 

 

E.  
 

 

15- Em qual dos segmentos a seguir há um termo em desacordo 

com as normas da linguagem padrão? 

 

A. Pesquisadores do Instituto de Neurociência da Universidade 

Autônoma de Barcelona (UAB), "descobriram um 

mecanismo celular envolvido na consolidação da memória e 

conseguiram desenvolver uma terapia genética que reverte a 

perca de memória em etapas iniciais em ratos modelos com 

mal de Alzheimer", explicou a UAB em um comunicado 

esta semana. 

B. A terapia consiste em injetar no hipocampo, região do 

cérebro que desempenha um papel importante na memória, 

um gene que provoca a produção de uma proteína bloqueada 

nos pacientes afetados pela doença. 

C. A proteína "Crtc1" (CREB regulated transcription coactivor-

1) permite ativar os genes envolvidos na formação de 

memória de longo prazo. Nas pessoas doentes, "a formação 

de agregados de placas amiloides, um processo conhecido 

que desencadeia o Alzheimer, impede que a proteína Crtc1 

atue normalmente", segundo a UAB. 

D. "Quando se altera a proteína Crtc1, não é possível ativar os 

genes responsáveis pela sinapse ou por conexões entre 

neurônios no hipocampo e o indivíduo não consegue realizar 

corretamente tarefas de memória", explicou o doutor Carlos 

Saura, responsável pelo estudo, citado no comunicado. 

E. Segundo ele, "este estudo abre novas perspectivas para a 

prevenção e o tratamento terapêutico do mal de Alzheimer". 

Um dos desafios principais, segundo o estudo, será agora 

desenvolver terapias farmacológicas que permitam ativar 

esta proteína. Também será preciso assegurar-se de que é 

possível aplicar o tratamento em humanos. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Na unidade de Farmácia Hospitalar o número de 

farmacêuticos e de auxiliares dependerá das atividades 

desenvolvidas, da complexidade do cuidado, do grau de 

informatização e mecanização da unidade. Para área de 

atividades básicas de dispensação para pacientes internados e 

logística de suprimentos, deve haver: 

 

A. 1 farmacêutico para cada 25 leitos. 

B. 1 farmacêutico para cada 50 leitos. 

C. 1 farmacêutico para cada 100 leitos. 

D. 3 farmacêutico para cada 100 leitos. 

E. 1 farmacêutico para cada 150 leitos. 

 

17- Quanto à estocagem de medicamentos em farmácia 

hospitalar é INCORRETO afirmar: 

 

A. Devem ser estocados sobre estrados, prateleiras, em local 

que não receba a luz direta do sol.  

B. Materiais passíveis de quebra (frascos, ampolas) devem 

ser guardados em local menos exposto a acidentes, se 

possível, no chão evitando quedas. 

C. Estocar rigorosamente por lote e por prazo de validade.  

D. Os medicamentos com datas de validade mais próximas 

deverão ficar à frente, para que sejam distribuídos 

primeiramente. 

E. Manter distância entre os produtos, paredes, tetos e 

empilhamentos para facilitar a circulação do ar. 

 

18- O _____________ é o único anti-histamínico não sedativo, 

pois o mesmo não atravessa a barreira hemato-encefálica. 

 

A alternativa que completa corretamente a lacuna é: 

 

A. Cinarizina. 

B. Clemastina. 

C. Cloridato de fexofenadina. 

D. Hidroxizina. 

E. Prometazina. 

 

19- São conhecidos cinco grupos de adrenoceptores ou 

receptores adrenérgicos. Os Alfas 1 quando ativados espera-se 

os seguintes efeitos, EXCETO:  

 

A. Aumento da resistência periférica Inibição da liberação 

de neurotransmissores, incluindo a noradrenalina. 

B. Estimulo da contração do esfíncter superior da bexiga. 

C. Secreção salivar. 

D. Glicogenólise hepática. 

E. Relaxamento do músculo liso gastrintestinal. 

 

20- Substâncias que devem ser tomadas com estômago vazio e 

muita água, EXCETO: 

 

A. Tetraciclina. 

B. Eritromicina. 

C. Reserpina. 

D. Pantomicina. 

E. Compostos de Diazepam com Ergotamina e propantelina. 

 

21- É uma formula farmacêutica sólida: 

 

A. Magdaliões. 

B. Electuários. 

C. Melidos. 

D. Vesicantes. 

E. Cataplasmas sinapizados. 

 

22- As Cefalosporinas classificam-se de acordo com seu 

desenvolvimento tecnológico. Indique a de 3ª geração: 

 

A. Cefazolina  

B. Cefadroxil  

C. Cefoxitina   

D. Cefaclor  

E. Cefotaxima 

 

23- São Anti-helmínticos utilizados no tratamento de 

Ascaridíase, EXCETO: 

 

A. Albendazol 

B. Piperazina  

C. Levamisol  

D. Praziquantel 

E. Mebendazol  

 

24- A amicacina é inativada na presença de, EXCETO: 

 

A. Heparina 

B. Fenitoína 

C. Vitamina E 

D. Succinilcolina 

E. Vitaminas do complexo B 

 

25- 4-hidroxiacetanilida, p-acetilaminofenol, N-acetil-p-

aminofenol é o nome químico do: 

 

A. Paracetamol 

B. Prometazina 

C. Omeprazol 

D. Hidrocortizona 

E. Isoniazida 

 

26- Nas atividades de assistência farmacêutica é de 

competência da farmácia hospitalar, entre outras, as descrições 

abaixo, das quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Assumir a coordenação técnica nas discussões para 

seleção e aquisição de medicamentos, germicidas e 

correlatos, garantindo sua qualidade e otimizando a 

terapia medicamentosa. 

B. Atuar junto a Central de Esterilização na orientação de 

processos de desinfecção e esterilização de materiais, não 

podendo ser, neste caso, o responsável pelo setor. 

C. Estabelecer um sistema, eficiente, eficaz e seguro de 

dispensação para pacientes ambulatoriais e internados, de 

acordo com as condições técnicas hospitalares, onde ele 

se efetive. 

D. Elaborar manuais técnicos e formulários próprios. 

E. Participar nos estudos de ensaios clínicos e no programa 

de farmacovigilância do hospital. 
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27- O farmacêutico é um importante aliado no combate a 

automedicação e ao uso incorreto de medicamento, tem uma 

relevante função de orientação junto ao paciente e a 

responsabilidade de evitar o consumo desnecessário de 

medicamentos. Sobre estes, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Ele é o responsável pela Atenção Farmacêutica, que 

significa o ato de dispensar o medicamento ao paciente 

com orientação sobre a dosagem e tratamento correto. 

B. Toda farmácia deve ter um farmacêutico presente durante 

todo o horário de funcionamento.  

C. Os postos do SUS possuem dispensários, onde são 

fornecidos os medicamentos prescritos.  

D. Nos postos de saúde, além da dispensação do 

medicamento, o farmacêutico deve acompanhar as 

prescrições, a adesão ao tratamento, o relato de possíveis 

efeitos colaterais, além de atuar na educação em saúde. 

E. O farmacêutico pode contar em sua equipe com outros 

profissionais como auxiliares de farmácia que o auxiliem 

na organização da farmácia, podendo inclusive designar a 

dispensação de medicamentos, desde que o mesmo o 

tenha sido instruído anteriormente. 

 

28- Uma das maiores ações controle de qualidade é o combate 

ao medicamento falsificado e este pode ser feito observando 

informações que devem constar na embalagem do medicamento 

para confirmar sua procedência. Estão entre estas, EXCETO:  

 

A. Nome comercial do medicamento (ausente em 

genéricos). Em caso de medicamentos fitoterápicos, deve 

ser apresentado o nome botânico da planta. 

B. Número de registro (MS seguido do número, constando 

sempre 8 números, iniciando com 1). 

C. Composição do medicamento, quantidade e via de 

administração. 

D. Telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor – 

SAC. 

E. Selo com Tinta Reativa (deve ser raspada com metal e 

vai surgir a palavra 

QUALIDADEENOMEDOLABORATÓRIO). 

 

29- Na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, o 

farmacêutico desenvolverá, EXCETO: 

 

A. Guia de utilização de antimicrobianos, manual de 

germicidas, indicadores de controle de infecção e 

sensibilidade dos antimicrobianos, consumo e taxa de 

letalidade. 

B. Monitorização das prescrições de antimicrobianos. 

C. Elaboração de relatórios de consumo e educação 

permanente da equipe de saúde. 

D. Elaborar política de dispensação de medicamentos e 

atualizar a padronização e aplicação sempre a cada 6 

meses e, excepcionalmente, no máximo um ano. 

E. Participar ativamente de educação permanente em 

terapêutica dirigida à Equipe de Saúde e; assessorar todas 

as atividades relacionadas à promoção do uso racional. 

 

 

 

30- Sobre as soluções de infusão e emulsões é CORRETO 

afirmar: 

 

A. Preparada em frascos de vidro ou bolsas de PVC devem 

sofrer desinfecção com germicida de ação rápida, como 

álcool a 70%, antes de introdução da cânula ou de 

soluções e medicamentos. 

B. Preparada sempre em frascos de vidro devem sofrer 

desinfecção com germicida de ação rápida, como álcool 

a 70%, antes de introdução da cânula ou de soluções e 

medicamentos. 

C. Preparada sempre em bolsas de PVC devem sofrer 

desinfecção com germicida de ação rápida, como álcool 

a 70%, antes de introdução da cânula ou de soluções e 

medicamentos. 

D. Preparada em frascos de vidro ou bolsas de PVC devem 

sofrer desinfecção com germicida de ação lenta, como 

álcool a 70%, antes de introdução da cânula ou de 

soluções e medicamentos. 

E. Preparada sempre em frascos de vidro devem sofrer 

desinfecção com germicida de ação rápida, como 

formaldeído, antes de introdução da cânula ou de 

soluções e medicamentos. 

 

31- Na implantação de um processo de seleção de 

medicamentos em farmácia hospitalar é recomendável seguir 

as seguintes etapas, das quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Conscientização da equipe de saúde através de reuniões, 

boletins informativos e outras estratégias educativas. 

B. Designação da comissão de seleção de medicamentos 

pelo diretor clínico. 

C. Levantamento do perfil nosológico. 

D. Atualização periódica do formulário farmacêutico a cada 

6 meses ou ciclo de trabalho.  

E. Análise do nível assistencial e da infra-estrutura de 

tratamento existente no hospital. 

 

32- O farmacêutico ao dispensar um medicamento deve 

orientar o paciente ou equipe de saúde na administração do 

mesmo, desta forma, referente à via Dorsoglúteo é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Volume máximo de aplicação é 3ml. 

B. Posição- Decúbito ventral. 

C. Local-  Músculo grande glúteo. 

D. Vantagens- Larga massa muscular; Cliente não vê  e 

Desvantagens-  Próximo a nervos; grandes vasos;  

assepsia da região . 

E. É indicada principalmente para crianças menores de 1 

ano e idosos. 

 

33- São vantagens do Sistema de Distribuição de 

Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU), EXCETO:   

 

A. Melhor garantia que o medicamento prescrito chegue ao 

paciente para qual foi destinado. 

B. Utilização de forma eficiente e racional dos recursos 

humanos envolvidos com o processo de dispensação. 

C. Diminui o custo hospitalar associado ao medicamento, 

ao minimizar o tamanho dos estoques de medicamentos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPERIOR – 02 – FARMACÊUTICO  

Página 6 

dos serviços, diminuindo os desperdícios por perdas, 

deterioração, vencimento, e outros fatores, recuperando 

os medicamentos não administrados ao paciente e 

diminuindo os erros de medicação. 

D. Maior facilidade de adaptação a procedimentos 

informatizados e automatizados. 

E. Diminuição das necessidades de recursos humanos e 

infra-estrutura da farmácia hospitalar. 

 

34 – As Boas Práticas de Fabricação para Medicamentos (BPF) 

de acordo com a RDC 210 determinam que, EXCETO: 

 

A. Todos os processos de fabricação devem ser claramente 

definidos e sistematicamente revisados em função da 

experiência adquirida. Além disso, devem mostrar ser 

capazes de fabricar medicamentos, dentro dos padrões de 

qualidade exigidos, atendendo às respectivas 

especificações. 

B. As etapas críticas dos processos de fabricação e 

quaisquer modificações significativas devem ser 

sistematicamente validadas. 

C. As instruções e os procedimentos devem ser escritos em 

linguagem clara, inequívoca e serem aplicáveis de forma 

específica às instalações utilizadas. 

D. Devem ser feitos registros (sempre manualmente sem ser 

utilizados outros instrumentos de registro) durante a 

produção para demonstrar que todas as etapas constantes 

nos procedimentos e instruções foram seguidas e que a 

quantidade e a qualidade do produto obtido estão em 

conformidade com o esperado. Quaisquer desvios 

significativos devem ser registrados e investigados. 

E. Esteja implantado um sistema capaz de recolher qualquer 

lote, após sua venda ou fornecimento. 

 

35- Sobre à auto-inspeção relatada no RDC 210 é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. As empresas fabricantes de medicamentos devem 

proceder auto-inspeções, conforme o Regulamento 

Técnico das Boas Práticas para a Fabricação de 

Medicamentos e o Roteiro de Inspeção em Indústria 

Farmacêutica, previstos na Resolução 210, como parte 

das medidas necessárias à implementação das mesmas. 

B. Os relatórios de auto-inspeções devem estar disponíveis, 

para serem entregues e/ou enviados imediatamente aos 

órgãos de fiscalização, sempre que solicitados por estes, 

formalmente. 

C. A frequência das auto-inspeções deve ser, no mínimo, 

semestral. 

D. O programa de auto-inspeção deve ser projetado de 

forma a detectar quaisquer deficiências na 

implementação das BPF e de recomendar as ações 

corretivas necessárias.  

E. A auto-inspeção deve ser realizada rotineiramente, nos 

casos de recolhimento de produtos ou de reprovações 

repetidas. 

 

 

 

 

36- O Ponto de pedido é o ponto onde verifica-se o saldo 

disponível e constata-se a necessidade de um novo 

ressuprimento. Logo, indique o ponto de pedido onde o 

consumo mensal é de 15.148 um, o estoque mínimo é 3.029 e 

Tempo de Reposição é 45 dias: 

 

A. 18.222 

B. 22.722 

C. 25.751 

D. 68.468 

E. 75.725 

 

37- A Cota Anual de Importação refere-as a quantidade de 

substância constante das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), 

"A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), “C3” (imunossupressores) 

e "D1" (precursoras) do Regulamento Técnico ou de suas 

atualizações que a empresa é autorizada a importar até o: 

 

A. Primeiro bimestre do ano seguinte à sua concessão.  

B. Primeiro trimestre do ano seguinte à sua concessão.  

C. Primeiro semestre do ano seguinte à sua concessão.  

D. Segundo trimestre do mesmo ano da sua concessão.  

E. Segundo semestre do mesmo ano da sua concessão.  

 

38- Segundo o Artigo 11 da Portaria 344/98 - DO 

COMÉRCIO - A empresa importadora fica obrigada a solicitar 

à Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a 

fixação de Cota Anual de Importação de substâncias 

constantes das listas “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3”, “B1” 

e “B2”      (psicotrópicas), “C3” (imunossupressoras) e “D1” 

(precursoras) do Regulamento Técnico e de suas atualizações, 

requeridas até: 

 

A. 30 (trinta) de abril do ano de cada ano, para uso no ano 

seguinte. 

B. 30 (trinta) de junho de cada ano, para uso no ano 

seguinte.  

C. 30 (trinta) de julho de cada ano, para uso no ano 

seguinte.  

D. 30 (trinta) de setembro de cada ano, para uso no ano 

seguinte.  

E. 30 (trinta) de novembro de cada ano, para uso no ano 

seguinte.  

 

39- O sistema de saúde brasileiro se fundamenta nos preceitos 

do SUS, tendo Políticas Públicas dirigidas à promoção da 

saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação, 

buscando resguardar os conceitos de: 

 

(   )  Universalidade 

(   )  Equidade 

(   )  Integralidade 

(   )  Descentralização  

(   )  Hierarquização 

 

I. Organização das ações de saúde das diferentes esferas 

de governo, para o atendimento em nível primário, 

secundário e terciário da assistência, de forma a 

contemplar a complexidade do cuidado. 
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II. Todos têm direito a atendimento, sem discriminação 

ou privilégios, de acordo com as suas necessidades, 

oferecendo-se mais atenção a quem precisa mais, de 

forma a reduzir desigualdades; 

III. Todo brasileiro tem direito ao atendimento preventivo 

e curativo, sem distinção a todas as suas demandas; 

IV. Todos têm direito a atendimento nos serviços de saúde 

do SUS, independente de estar ou não contribuindo ao 

sistema previdenciário; 

V. A responsabilidade pelo atendimento cabe as três 

esferas governamentais (federal,  estadual e 

municipal); 

 

A sequência CORRETA é: 

 

A. II, III, I, V, IV. 

B. V, II, IV, I, III. 

C. IV, II, III, V, I. 

D. I, II, III, IV, V. 

E. V, IV, III, II, I. 

 

40 - São direitos do farmacêutico, descrito no Código de Ética 

de Farmacêutica, Artigo 11, EXCETO: 

 

A. Exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da 

legislação sanitária vigente, em especial quanto à 

legibilidade da prescrição. 

B. Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública 

ou privada sem condições dignas de trabalho ou que 

possam prejudicar o usuário, com direito a representação 

às autoridades sanitárias e profissionais. 

C. Opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua 

atividade em instituição pública ou privada sem 

remuneração ou condições dignas de trabalho, 

ressalvadas as situações de urgência ou emergência, 

devendo comunicá-las imediatamente às autoridades 

sanitárias e profissionais. 

D. Recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem 

rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em 

desacordo com a legislação vigente; 

E. Negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam 

contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, 

comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, a 

outros profissionais envolvidos e ao respectivo Conselho 

Regional de Farmácia. 

 


