PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN
02 de junho de 2019

FARMACÊUTICO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Considere as afirmações acerca do texto, julgando-as
como V (para verdadeiras) e F (para falsas):

SOLIDARIEDADE...
Lya Luft

( ) Segundo a autora, a solidariedade vai além de gestos
de doações e campanhas, é um aprendizado da
humanidade pessoal;
( ) Pelas características o texto é uma notícia, em razão
de seu caráter objetivo;
( ) Predomina a descrição, por ser um texto injuntivo;
( ) Predomina, como tipologia, a dissertação.

É muito mais do que doar agasalhos ou alimentos
para instituições. Mas... O que é ser solidário? Onde deve
começar este aprendizado? O texto a seguir aborda essas
questões, é um chamamento para a ação (que pode estar
bem ao seu alcance).
O gesto não precisa ser grandioso nem público, não
é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma
campanha. Sobretudo, convém não aparecer.
O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer
de nenhum lema ou imposição, nem convite nem sugestão
vinda de fora. Assim devíamos ser habitualmente, e não
somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do
nosso lado.
Cuidar não só na doença ou na pobreza mas no
cotidiano, em que tantas vezes falta a delicadeza, a
gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais
de respeito, de preservação do mistério, e igualmente da
superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma
casa, da família, das amizades mais próximas. Dentro de
casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer
todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado,
do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal
passamos, correndo, tangidos pelas obrigações.
Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o
trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra... Tudo
isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.
Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar
pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um
pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses
deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável.
Uma hora a mais em casa não para se trancar no
quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos
felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas
promover desde sempre a casa como o lugar do encontro,
não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do
engolir quieto e apressado; o quarto como o lugar do
afeto, não do cansaço.
Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro
de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso círculo
de amigos, como querer fazer campanhas, como
pretender desfraldar bandeiras, como desejar salvar o
mundo - se estamos perdidos no nosso cotidiano? Como
dizer a palavra certa se estamos mudos, como escutar se
estamos surdos, como abraçar se estamos congelados?
Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo
o aprendizado da humanidade pessoal. Depois de sermos
gente, podemos - e devemos - sair dos muros e tentar
melhorar o mundo. Que anda tão, tão precisado.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, F;
C) V, F, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Sobre aspectos
informações:

linguísticos

do

texto,

analise

as

“Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar,
pra pensar pode ser tão ameaçador...)” o elemento
coesivo destacado pode ser substituído por, “todavia”
sem alterar o sentido da frase;
II. “...em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza,
a compreensão”, as vírgulas são usadas para separar
termos de mesmo valor sintático;
III. As palavras “fácil”, “solidário” e “frívolo” são
acentuadas pela mesma regra gramatical;
IV. “Sobretudo, convém não aparecer.” O elemento
coesivo destacado pode ser substituído por
“principalmente”, mantendo a coerência textual.
I.

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, II e III;
C) II e III;
D) I, II e IV.

1 de 8

FARMACÊUTICO

PROCESSO SELETIVO HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN 2019/01
Leia o poema de Cecília Meireles para responder às questões 03 e 04:
Motivo
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada."

MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

QUESTÃO 03
Assinale a opção correta em relação ao texto:
A) O poema mostra, de forma bem pessimista, as incertezas em relação à vida e como não podemos abandonar o passado;
B) Além da função poética, há o predomínio da função emotiva;
C) “Fugidias” pode ser interpretado como perenes;
D) Há no poema o predomínio da função metalinguística.
QUESTÃO 04
“E um dia sei que estarei mudo”. A palavra destacada pertence à classe gramatical dos:
A) Adjetivos;
B) Substantivos;
C) Verbos;
D) Advérbios.
QUESTÃO 05
Assinale a opção em que a frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa quanto à regência verbal:
A) Esqueceu dos velhos amigos;
B) O povo chamava-o maluco;
C) Prefiro mais uma vida agitada na cidade do que uma vida tranquila no campo;
D) Cheguei cedo na prova.

2 de 8

FARMACÊUTICO

PROCESSO SELETIVO HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN 2019/01

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. No que
diz respeito à saúde analise as afirmativas e em seguida marque a opção correta:
I.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;
II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única; atendimento integral, com
prioridade para as atividades de recuperação; participação da comunidade;
III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada;
IV. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, III e IV;
C) I e III;
D) I e IV.
QUESTÃO 07
A respeito da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados a
cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão
rateados. Em relação ao rateio do FNS, marque a opção correta:
A) Pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, destinando-se o restante aos Estados;
B) Pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios;
C) Pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados;
D) Cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.
QUESTÃO 08
A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação às competências
previstas na referida Lei, assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a administração dos recursos
orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
( ) Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
( ) Ao Distrito Federal compete, somente, exercer as atribuições reservadas aos estados;
( ) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F,
B) F, V,
C) V, F,
D) F, V,

F,
F,
F,
F,

V;
F;
F;
V.
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QUESTÃO 09
A Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes para a
consolidação do SUS e aprovando as diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse sentido, assinale a opção correta:
A) O Piso da Atenção Básica Variável passa a ser composto somente pelo financiamento da Estratégia de Saúde da Família
e Agentes Comunitários de Saúde;
B) O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas semestrais para cada um dos Estados, Municípios
e Distrito Federal;
C) O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas
trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para
Pagamento de Alto Custo (APAC);
D) As prioridades do pacto em defesa do SUS são: saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil
e materna, doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
promoção da saúde e atenção básica à saúde.
QUESTÃO 10
Sobre o financiamento do SUS, assinale a opção correta:
A) O repasse direto e automático de recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Estados, está condicionado à existência de Fundo de Saúde e à apresentação de Plano de Saúde;
B) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos provenientes da União e Estado;
C) Gastos com saneamento básico e aposentadoria de servidores da saúde podem ser incluídos pelos Municípios como
despesas em saúde;
D) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União,
além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Finanças Estratégicas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
“Comissão Hospitalar que tem como principal objetivo
reduzir as taxas de infecções, morbidade e mortalidade do
hospital, cujo farmacêutico participa das etapas do
processo de utilização de antimicrobianos, saneantes e
germicidas.” Marque a opção que corresponde a esta
definição:
A) Comissão
B) Comissão
C) Comissão
D) Comissão

de
de
de
de

QUESTÃO 13
O Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviço de
Saúde (PGRSS) envolve as etapas de segregação,
acondicionamento,
armazenamento,
transporte
e
disposição final. A segregação consiste na separação do
resíduo no momento e local de sua geração, de acordo
com as características físicas, químicas, biológicas, a sua
espécie, estado físico e classificação. E a classificação
objetiva destacar a composição desses resíduos segundo
as suas características biológicas, físicas, químicas, estado
da matéria e origem, para o seu manejo seguro. Diante da
classificação, enquadram-se neste no grupo A
(potencialmente infectantes):

Controle de Infecção Hospitalar;
Gestão da Qualidade;
Farmácia e Terapêutica;
Risco e Segurança do Paciente.

QUESTÃO 12
O número de pacientes diagnosticados com tuberculose
em Fortaleza/CE cadastrados no mês de janeiro de 2019
na Secretária de Saúde do Estado do Ceará foi 1.250.
Destes, somente 1000 retiram o medicamento nas
Unidades de Saúde, o restante reside em outros
Municípios próximo e não são acompanhados pelas
Unidades de Saúde de Fortaleza. Considerando que o
esquema terapêutico da tuberculose se dá da seguinte
forma: Fase intensiva (RHZE – Rifampicina, Isoniazida,
Pirazinamida e Etambutol) 4 comprimidos, 1 x dia por 2
meses e Fase de manutenção (RH - Rifampicina e
Isoniazida) 2 comprimidos, 1 x dia por 4 meses;
Qual a previsão de consumo dos medicamentos RHZE e
RH, respectivamente, para os 6 meses de tratamento
desses pacientes:

A) Os resíduos dos medicamentos ou dos insumos
farmacêuticos quando vencidos, contaminados,
apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e
demais medicamentos impróprios para consumo, que
oferecem risco;
B) Bolsas transfundidas vazias ou contendo menos de 50
ml de produto residual (sangue ou hemocomponentes);
C) Resíduos de varrição, flores, podas e jardins;
D) Kits de linhas arteriais endovenosas e dialisadores,
quando descartados.
QUESTÃO 14
O bloco de financiamento da assistência farmacêutica,
destinado à aquisição de medicamentos para oferta à
população em serviços ambulatoriais do SUS, está dividido
em três componentes: Básico, Estratégico e Especializado.
Cada componente possui uma forma de organização e
financiamento. Qual destes componentes destina-se à
aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-se
aqueles relacionados a agravos e programas de saúde
específicos, no âmbito da Atenção Básica à Saúde?

A) 8.000 e 8.000;
B) 240.000 e 240.000;
C) 4.000 e 8.000;
D) 240.000 e 16.000,

A) Especializado;
B) Estratégico;
C) Básico;
D) Básico e Estratégico.

5 de 8

FARMACÊUTICO

PROCESSO SELETIVO HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN 2019/01
QUESTÃO 15
Todas as aquisições no serviço público, tanto de bens
materiais quanto de serviços, são feitas por licitações,
conforme preconizado pela Lei n. 8.666/93. Licitação é um
procedimento administrativo preliminar à compra, que
procura selecionar a proposta mais vantajosa para uma
instituição, baseando-se em critérios prévios e
possibilitando à administração pública impor a
concorrência entre os participantes. Uma licitação pode
seguir modalidades distintas, definidas pelo valor estimado
para o objeto a ser adquirido ou pelas características da
modalidade. Dentre as modalidades de licitação utilizadas
na compra de medicamentos, qual a utilizada para
compras acima de R$ 650.000,00?

QUESTÃO 18
A dispensação é um ato privativo do farmacêutico que tem
por finalidade propiciar o acesso ao medicamento e o uso
adequado. Adicionalmente, na dispensação o farmacêutico
deve:
A) Fornecer as ferramentas e o conhecimento necessários
ao seu empoderamento para o autocuidado, em um
contexto multiprofissional de trabalho em saúde;
B) Acolher a demanda relativa a um problema de saúde,
prescrever e orientar quanto a medidas não
farmacológicas, medicamentos e outros produtos com
finalidade terapêutica;
C) Avaliar os aspectos técnicos e legais da prescrição,
realizar intervenções, entregar medicamentos ou outros
produtos para a saúde, e orientar quanto ao seu uso
adequado e seguro, seus benefícios, sua conservação e
descarte;
D) Analisar a prescrição e realizar o gerenciamento da
farmacoterapia, por meio da análise das condições de
saúde, dos fatores de risco e do tratamento do paciente.

A) Convite;
B) Tomada de preços;
C) Concorrência;
D) Pregão.
QUESTÃO 16
A Farmácia Hospitalar tem sofrido muitas transformações
ao longo das últimas décadas. Dessa forma o processo de
utilização de medicamentos no âmbito hospitalar precisa
ser revisto, exigindo que o Farmacêutico:

QUESTÃO 19
Para construir sua curva ABC, uma determinada Farmácia
Hospitalar utilizou relatórios gerenciais, onde constavam
dados de consumo, preço unitário e total de cada
medicamento, que foram compilados para uma planilha,
gerando um relatório anual de consumo para então
classificar os itens nas classes da curva ABC. Analise as
seguintes afirmações e em seguida marque a opção
correta:

A) Volte-se essencialmente para os aspectos de aquisição,
distribuição e produção de medicamentos, e evite a
compra de medicamentos ineficazes e desnecessários;
B) Incorpore maior eficiência e segurança ao processo de
utilização de medicamentos, analisando o impacto na
qualidade de vida do paciente;
C) Planeje ações centradas no paciente, evitando o
afastamento do objetivo principal de sua existência
profissional: o medicamento;
D) Torne mais pessoal a escolha da farmacoterapia,
restringindo o uso de medicamentos ineficazes e
desnecessários.

I.

Os itens da Classe A são responsáveis pela maior parte
do orçamento da instituição.
II. A Classe B representa os itens com valor intermediário
de quantidade e de custo financeiro.
III. Os itens da Classe C podem justificar menor atenção
no momento do gerenciamento.
IV. Os itens da Classe C precisam de acompanhamento
diário de utilização e menor tempo de ressuprimento,
devido ao alto valor agregado.

QUESTÃO 17
“Trata-se de um processo contínuo, multidisciplinar e
participativo que pretende assegurar à população o acesso
aos fármacos mais necessários a um determinado nível de
assistência, assegurando eficácia, segurança, qualidade e
custos, e impulsionar o uso racional dos mesmos.” Esta é
a definição de um importante processo que faz parte do
Ciclo da Assistência Farmacêutica, denominada:

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e IV;
C) I, II e III;
D) I, II e IV.

A) Conciliação de medicamentos;
B) Padronização de medicamentos;
C) Seleção de medicamentos;
D) Aquisição de medicamento
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QUESTÃO 20
Foi elaborado um estudo farmacoeconômico para ajudar a
Comissão de Farmácia e Terapêutica de um determinado
Hospital, a decidir pela inclusão ou não de um novo
analgésico (Y) para uso em pacientes com dor crônica
decorrente de neoplasias. Todavia, o custo desse novo
agente terapêutico (Y) é o dobro do analgésico utilizado
atualmente (W) na instituição. Assinale a opção que
descreve corretamente a fórmula e o resultado do custo
adicional (análise incremental) relacionado ao novo
medicamento, de acordo com os valores do quadro
abaixo:
Custo do
medicamento

Outcom e

(paciente
sem dor)

QUESTÃO 23
Nas opções abaixo marque aquela que é uma atribuição
do Farmacêutico em uma Equipe Multidisciplinar de
Terapia Nutricional:
A) Assegurar condições para o cumprimento das
atribuições gerais da equipe e dos profissionais da
mesma, visando, prioritariamente, a qualidade e
eficácia da TN;
B) Orientar os pacientes e os familiares ou o responsável
legal quanto aos riscos e benefícios do procedimento;
C) Adquirir, armazenar e distribuir, criteriosamente, a NP
industrializada, quando estas atribuições, por razões
técnicas e ou operacionais, não forem da
responsabilidade do nutricionista;
D) Realizar a avaliação do mecanismo de alimentação do
paciente de forma a identificar a disfagia;

Analgésico W Analgésico Y
R$ 100,00

R$ 200,00

80%

85%

QUESTÃO 24
Sobre a Terapia Nutricional Parenteral, marque a opção
correta:

A) (Custo Y- Custo W) ÷ (Outcome Y – Outcome W) = R$
20 por paciente sem dor;
B) (Custo Y- Custo W) - (Outcome Y – Outcome W) = R$
95 por paciente sem dor;
C) (Custo Y- Custo W) + (Outcome Y – Outcome W) = R$
105 por paciente sem dor;
D) (Custo Y+ Custo W) ÷ (Outcome Y – Outcome W) = R$
60 por paciente sem.

A) A nutrição parenteral é a infusão intravenosa de
nutrientes diretamente na circulação sistêmica,
ultrapassando o trato gastrointestinal;
B) A seleção e cálculo da NP não deve considerar as
limitações das condições mórbidas, como diabetes,
doença crítica, sepse, doença hepática, doença renal,
dentre outras;
C) Em algumas situações a Nutrição Parenteral (NP) não
pode ser realizada por via periférica, principalmente
quando esta não é indicada como complementar a
nutrição enteral;
D) Consiste na administração de nutrientes por meio de
suplementos nutricionais VO.

QUESTÃO 21
Das opções abaixo, marque aquela que descreve os
cuidados que devem ser observados com relação aos
Saneantes:
A) Armazenar em qualquer local e expor ao sol, chuva etc.;
B) Manter os frascos ou os recipientes com o produto
diluído aberto;
C) Podem-se reutilizar frascos vazios e misturar produtos;
D) O controle da qualidade da água de diluição dos
saneantes é primordial para o sucesso do
processamento e a diluição deverá ser realizada por
profissional capacitado.

QUESTÃO 25
A respeito da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)
marque a opção correta.
A) É uma instância colegiada, de natureza consultiva,
deliberativa e educativa, de caráter periódico, cujas
ações devem estar voltadas para a seleção de
medicamentos;
B) Tem a finalidade de assessorar a governança do
hospital e auxiliar na consolidação de todas as políticas
e práticas de utilização de medicamentos e outros
insumos farmacêuticos;
C) Deve adotar critérios para seleção e padronização dos
medicamentos/produtos farmacêuticos, priorizando o
menor custo do tratamento/dia e custo total do
tratamento;
D) Os membros executivos e suplentes da CFT devem ser
designados pelo Farmacêutico Hospitalar, o qual
promove as indicações de Presidente e de VicePresidente.

QUESTÃO 22
Marque a opção que descreve uma das indicações da
Nutrição Parenteral:
A) Trato gastrointestinal funcionante ou indicado;
B) Pacientes hemodinamicamente instáveis;
C) Fístula Gastrointestinal; Pancreatite Aguda; Síndrome
do Intestino Curto;
D) Quadro de acidose grave (pH <7,2).
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QUESTÃO 26
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF),
aprovada pela Resolução nº 338 de 2004, efetivou a
Assistência Farmacêutica como política de saúde. Analise
as seguintes afirmações sobre os eixos estratégicos da
PNAF, e em seguida marque a opção correta:

QUESTÃO 28
Determinados medicamentos que são administrados por
via intravenosa e que obrigatoriamente condicionam que
o paciente seja internado, apresentam custo maior em
relação aos medicamentos intramusculares que podem ser
administrados em ambulatório sem afetar a produtividade
do paciente (PACKEISER, RESTA, 2014). Da perspectiva
do paciente, os custos dos dias de trabalho perdido em
função da internação são exemplo de:

I.

A centralização das ações, de forma permanente e
visando o fim da fragmentação em programas
desarticulados das diferentes instâncias;
II. Os serviços de assistência farmacêutica na rede
pública de saúde, priorizando a necessária articulação
com a atenção primária de saúde nas instâncias do
SUS;
III. A construção de uma Política de Vigilância Sanitária
que garanta o acesso da população a serviços e
produtos seguros, eficazes e com qualidade;
IV. A promoção do uso racional de medicamentos, por
intermédio de ações que disciplinam a prescrição, a
dispensação e o consumo.

A) Custos
B) Custos
C) Custos
D) Custos

Diretos;
Indiretos;
Intangíveis;
Benefício.

QUESTÃO 29
A identificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)
consiste no conjunto de medidas que permite o
reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e
recipientes, fornecendo informações ao correto manejo
dos RSS. Marque a opção que descreve a identificação
correta por grupo de risco, seguindo as diretrizes
presentes na Resolução RDC Nº 222/2018:

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I e IV.

A) O grupo A é identificado, no mínimo, pelo símbolo de
risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e
contornos pretos, acrescido da expressão RESÍDUO
INFECTANTE;
B) O grupo B é identificado pelo símbolo de risco biológico,
com rótulo de fundo branco, desenho e contorno preto,
acrescido
da
inscrição
de
RESÍDUO
PERFUROCORTANTE;
C) O grupo D é representado pelo símbolo internacional de
presença de radiação ionizante em rótulo de fundo
amarelo,
acrescido
da
expressão
MATERIAL
RADIOATIVO, REJEITO RADIOATIVO ou RADIOATIVO.
D) O grupo E deve ser identificado conforme definido pelo
órgão de limpeza urbana.

QUESTÃO 27
A Resolução RDC nº 20/2011 dispõe sobre o controle de
medicamentos à base de substâncias classificadas como
antimicrobianos, de uso sob prescrição. Sobre esta
Resolução, analise as seguintes afirmações e em seguida
marque a opção correta:
I.

Somente é permitida a devolução ou troca de
antimicrobianos por motivos de desvios de qualidade
do medicamento, condição esta que impeça o
tratamento completo pelo paciente.
II. Caso a prescrições contenham mais de um
medicamento antimicrobiano diferente, e o paciente
resolva não adquirir todos os medicamentos, não é
permitido que o farmacêutico dispense parte da
receita.
III. A receita deverá conter a indicação de uso prolongado,
com a quantidade a ser utilizada para 90 (noventa)
dias.
IV. Em situações de tratamento prolongado a receita
poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro
de um período de 90 (noventa) dias a contar da data
de sua emissão.

QUESTÃO 30
Nos termos da Resolução RDC nº 44/2009, marque
qual/quais o(s) parâmetro(s) fisiológico(s) permitidos sua
aferição nas farmácias e drogarias.
A) Glicemia capilar;
B) Exame de Urina;
C) Pressão arterial e temperatura corporal;
D) Ultrassom.

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I e IV.
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