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CONCURSO 2021 – FARMÁCIA

1) Assinale a alternativa INCORRETA relacionada ao ciclo da assistência farmacêutica:
(A) Aquisição
(B) Seleção
(C) Integração
(D) Utilização
2) Assinale a alternativa CORRETA relacionada à biodisponibilidade dos fármacos:
(A) O pico de concentração máxima é a concentração máxima do fármaco
observada no plasma ou soro sanguíneo após a administração de uma dose do
fármaco;
(B) Velocidade de absorção é o tempo necessário para atingir a concentração
máxima efetiva do fármaco para que tenha início o efeito desejado;
(C) A análise do fármaco ou seu metabólito na urina reflete apenas sua velocidade
de eliminação do organismo;
(D) O termo biodisponibilidade se aplica somente à velocidade de absorção do
fármaco no organismo.
3) Assinale a alternativa INCORRETA relacionada à preparação de suspensões orais
para recém-nascidos:
(A) A formulação deve conter o mínimo de componentes, devendo ser
administrada em pouco tempo;
(B) A formulação não deve conter flavorizantes e corantes;
(C) A formulação pode conter conservantes e álcool;
(D) A formulação não deve conter flavorizantes, conservantes, corantes e álcool,
além de utilizar poucos componentes.
4) Assinale a alternativa CORRETA acerca do uso de diluentes na preparação de
cápsulas gelatinosas duras:
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(A) Devem ser usados quando o fármaco a ser administrado apresenta dificuldade
de escoamento;
(B) Devem ser usados quando a quantidade de fármaco a ser administrado é
menor do que a capacidade da cápsula;
(C) Devem ser usados quando a formulação contém mais de um fármaco a ser
encapsulado;
(D) Devem ser usados quando o fármaco a ser administrado é higroscópico.
5) Assinale a alternativa INCORRETA relacionada à infraestrutura necessária ao
funcionamento da Farmácia Hospitalar, de acordo com os Padrões Mínimos para
Farmácia Hospitalar da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH):
(A) Disponibilidade de salas para prática de atividades farmacêuticas, respeitando
suas necessidades técnicas;
(B) Possuir sistema de gestão necessariamente informatizado;
(C) Reunir áreas específicas para manipulação, fracionamento, reembalagem,
reenvase e unitarização de doses;
(D) Dispor de infraestrutura tecnológica como computadores, sistemas
informatizados de dispensação, maquinário para fracionamento de doses, entre
outros.
6) Assinale a alternativa INCORRETA relacionada aos efeitos da falta e do excesso de
medicamentos e materiais na gestão da Farmácia Hospitalar:
(A) O excesso de medicamentos e materiais consome recursos que podem ser
alocados em outras demandas do hospital;
(B) A falta de medicamentos pode provocar a paralisação dos serviços e até levar
um paciente a óbito;
(C) A falta de medicamentos e materiais obriga a organização a incorrer em gastos
adicionais na realização de compras emergenciais;
(D) O excesso de medicamentos e materiais não prejudica o desempenho
operacional da farmácia hospitalar.
7) Assinale a alternativa INCORRETA relacionada à reposição de estoques na Farmácia
Hospitalar:
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(A) O estoque de segurança é a quantidade de medicamentos e materiais
estocados, além do estoque operacional, para reduzir o risco de falta decorrente
de imprevistos;
(B) O ponto de pedido ou de ressuprimento é o momento em que o estoque
existente atinge um determinado nível preestabelecido que indica a
necessidade de reposição;
(C) O estoque operacional é a quantidade de medicamentos e materiais estocados
equivalentes ao dobro do estoque de segurança;
(D) O prazo de espera é o tempo decorrido entre o início do processo de reposição
e a entrada dos medicamentos e materiais na farmácia.

8) Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao estoque de medicamentos sujeitos à
portaria nº344/98 nas farmácias e drogarias:
(A) Não poderá exceder quantidades previstas para atender às necessidades de 6
meses de consumo;
(B) Não poderá exceder quantidades previstas para atender às necessidades de 12
meses de consumo;
(C) Não poderá exceder quantidades previstas para atender às necessidades de 3
meses de consumo;
(D) Não poderá exceder quantidades previstas para atender às necessidades de 9
meses de consumo.

9) Assinale a alternativa INCORRETA relacionada às atribuições do farmacêutico
constantes na RDC 67/07:
(A) Avaliar a prescrição somente quanto à concentração, dose e forma

farmacêutica;
(B) Manter arquivo, informatizado ou não, de toda a documentação correspondente
à preparação;
(C) Prestar assistência e atenção farmacêutica necessárias aos pacientes,
objetivando o uso correto dos produtos;
(D) Aprovar os procedimentos relativos às operações de manipulação, garantindo a
sua correta implementação.
10) De acordo com a portaria 344/98, o fármaco MIDAZOLAM está classificado como:
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(A) Anabolizante
(B) Entorpecente
(C) Anorexígeno
(D) Psicotrópico
11) Assinale a alternativa CORRETA que melhor descreve o mecanismo de interação da
cimetidina com o alprazolam:
(A) Reduz a excreção renal do alprazolam
(B) Reduz o metabolismo do alprazolam
(C) Reduz a sensibilidade do alprazolam no sítio de ação
(D) Reduz a ligação do alprazolam
12) Assinale a alternativa CORRETA relacionada aos efeitos indesejáveis causados pela
utilização de opióides:
(A) Depressão respiratória, constipação, midríase
(B) Miose, depressão respiratória, diarréia
(C) Depressão respiratória, constipação, miose
(D) Aceleração da respiração, miose, constipação
13) Assinale a alternativa CORRETA relacionada aos medicamentos que apresentam
índice terapêutico reduzido e que, portanto, necessitam de monitorização das
concentrações sanguíneas:
(A) Ceftriaxona e lítio
(B) Teofilina e lítio
(C) Amoxicilina e teofilina
(D) Ceftriaxona e amoxicilina
14) Assinale a alternativa CORRETA que contenha o medicamento diurético classificado
como “diurético de alça”:
(A) Hidroclorotiazida
(B) Clortalidona
(C) Amilorida
(D) Furosemida
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15) Assinale a alternativa CORRETA que descreva um efeito indesejável e frequente do
SALBUTAMOL:
(A) Taquicardia
(B) Bradicardia
(C) Lesões dermatológicas
(D) Náuseas

QUESTÕES DE SUS

16) A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece que estão incluídas, no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - A participação na formulação da política e execução de ações de saneamento básico.
II - A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
III - A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
Assinale a alternativa correta:
(A) I, II e III
(B) II e III
(C) I e III
(D) I e II

16) A Lei N° 10.741, de 1º de Outubro de 2003, dispõe sobre o (a):
(A) Política Nacional de Humanização
(B) Lei Orgânica da Saúde
(C) Estatuto do idoso
(D) Política Nacional do Idoso
17) Quanto aos princípios do SUS, Universalidade:
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(A) É a garantia de atendimento a todas as pessoas da mesma maneira, em todos os
lugares
(B) É a organização de programas que atendam a todas as doenças mais prevalentes.
(C) É a participação dos usuários na gestão do sistema. Seus fóruns oficiais são as
conferências e os conselhos de saúde.
(D) Significa condições de acesso ao sistema de saúde a todo e qualquer cidadão.
18) No que se refere à legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei nº 8142/90:
(A) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências.
(B) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
(C) Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências.
(D) Efetiva os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão,
qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores,
trabalhadores e usuários.
19) O financiamento do SUS está previsto na Constituição e teve sua regulamentação nas
Leis Orgânicas da Saúde. A Emenda Constitucional 29/2000, marco histórico do
financiamento da saúde, ratificou a vinculação de recursos financeiros da seguridade
social, definindo percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida
(RCL) para os Estados e os Municípios. Marque a alternativa correta.
A) Estados e municípios devem investir em Saúde, pelo menos 15% de sua receita.
B) Estados e municípios devem investir em saúde 12% e 15% de sua receita,
respectivamente.
C) Estados, municípios e União devem investir em Saúde 25% de sua receita.
D) Estados e municípios devem investir em Saúde, pelo menos 25% de sua receita.

