
 

Concurso para obtenção do Título de Especialista Profissional em Farmácia Hospitalar 
 

 
 

 

1 

  

Prova de Título de Especialista Profissional em Farmácia Hospitalar – 2021 

 

 

A RDC nº 222, de 28 de março de 2018, regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 
Saúde. Com relação às definições constantes nesta resolução, é correto afirmar: 
 

(A) São resíduos de serviços de saúde do Grupo B: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou 
radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 
(B) São resíduos de serviços de saúde do Grupo B: resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar 
risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade. 
(C) São resíduos de serviços de saúde do Grupo C: resíduos de produtos considerados perigosos, tais como, tóxicos, 
corrosivos, inflamáveis e reativos.  
(D) São resíduos de serviços de saúde do Grupo C: resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos 
contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 
 

 

A Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos 
a controle especial. Com relação aos medicamentos constantes desta portaria, aponte a alternativa correta: 
 

(A) O medicamento Remifentanila conta na lista A1 

(B) O medicamento Nalorfina consta na lista A1 

(C) O medicamento Metilfenidato consta na lista A2  
(D) O medicamento Metanfetamina consta na lista A2 
 

 

Segundo a Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998, que dispõe sobre as diretrizes e normas para prevenção e o 
controle das infecções hospitalares, a infecção hospitalar é conceituada como aquela adquirida após a admissão do 
paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou 
procedimentos hospitalares. Sobre este tema indique a afirmativa correta: 
 

(A) As infecções no recém-nascido são hospitalares, com exceção das transmitidas de forma transplacentária e 
aquelas associadas a bolsa rota superior a 48 (quarenta e oito) horas. 
(B) Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado 
laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica 
de infecção que se apresentar antes de 72 (setenta e duas) horas após a admissão.  
(C) As infecções no recém-nascido são hospitalares, com exceção das transmitidas de forma transplacentária e 
aquelas associadas a bolsa rota inferior a 24 (vinte e quatro) horas.  
(D) Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado 
laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica 
de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão. 
 

QUESTÃO 2 

QUESTÃO 1 

QUESTÃO 3 
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O Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano 
classifica a farmácia em seis grupos de atividades de acordo com a complexidade do processo de manipulação e das 
características dos insumos utilizados. Dentre as definições constantes nos requisitos de Boas Práticas para Preparo de 
Dose Unitária e Unitarização de Dose de Medicamento, realizada exclusivamente em farmácia privativa de unidade 
hospitalar, selecione a alternativa correta considerando Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as afirmativas abaixo: 
 

(   )  Fracionamento em serviços de saúde: procedimento realizado sob responsabilidade e orientação do 
farmacêutico, que consiste na subdivisão da embalagem secundária do medicamento em frações menores, 
seguindo sua embalagem original, mantendo os seus dados de identificação e qualidade. 

(   )  Preparação de dose unitária de medicamento: procedimento efetuado sob responsabilidade e orientação do 
farmacêutico, incluindo, fracionamento em serviços de saúde, subdivisão de forma farmacêutica ou 
transformação/derivação, desde que se destinem à elaboração de doses unitárias visando atender às 
necessidades terapêuticas exclusivas de pacientes em atendimento nos serviços de saúde. 

(   )   Preparação extemporânea: Toda preparação para uso em até 24 h após sua manipulação, sob prescrição 
médica, com formulação individualizada. 

(   )  Transformação/derivação: manipulação de especialidade farmacêutica visando ao preparo de uma forma 
farmacêutica a partir de outra. 

 

(A) V, V, F, V 

(B) F, F, F, V  
(C) F, V, F, V  
(D) F, V, V, V  
 

 

Dentre as condições específicas para o preparo de soluções parenterais (SP), com base na RDC n.º 45 de 12 de março 
de 2003, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais em Serviços 
de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) No preparo e administração das SP, devem ser seguidas as recomendações da Comissão de Controle de Infecção 
em Serviços de Saúde quanto a: desinfecção do ambiente e de superfícies, higienização das mãos, uso de 
equipamentos de proteção individuais e desinfecção de ampolas, frascos, pontos de adição dos medicamentos e 
conexões das linhas de infusão. 
(B) O preparo das SP deve obedecer à prescrição, precedida de criteriosa avaliação, pelo farmacêutico, da 
compatibilidade físico-química e de interação medicamentosa que possam ocorrer entre os seus componentes.  
(C) Toda e qualquer alteração observada, como descrito no item anterior, impede a utilização do produto, devendo 
o fato ser comunicado, por escrito, aos responsáveis pelo setor e notificado à autoridade sanitária competente.  
(D) Quando se tratar das Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV) os rótulos devem ser corretamente 
identificados com, no mínimo: nome completo do paciente, leito/registro, nome do produto, descrição qualitativa e 
quantitativa dos componentes aditivados na solução, volume, via de administração e data do preparo. 
 

 

 

 

QUESTÃO 4 

QUESTÃO 5 
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Para o adequado desempenho das atividades da farmácia hospitalar, as Diretrizes e Estratégias para Organização, 
Fortalecimento e Aprimoramento das Ações e Serviços de Farmácia no Âmbito dos Hospitais previstas no Anexo II do 
capítulo XXVII da Portaria de Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, sugerem aos hospitais diversas 
iniciativas, EXCETO: 
 

(A) Considerar preferencialmente a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais vigente como referência para a 
seleção de medicamentos. 
(B) Prover estrutura organizacional e infraestrutura física que viabilizem as suas ações, com qualidade, utilizando 
modelo de gestão sistêmico.  
(C) Promover programas de educação permanente para farmacêuticos e auxiliares.  
(D) Habilitar a efetiva participação do farmacêutico em Comissões como Farmácia e Terapêutica, Comissão Controle 
de Infecção Hospitalar, Comissão de Ética em Pesquisa, Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde e outras que tenham interface com a assistência farmacêutica hospitalar. 
 

 

A prescrição de dois ou mais medicamentos é prática comum e pode gerar a administração simultânea ou sequencial 
de tais medicamentos o que, em alguns casos, pode resultar em interação medicamentosa. Nas interações 
farmacológicas, um fármaco interfere com o outro e altera o efeito esperado. Assinale o item que contempla uma 
interação farmacocinética com seu respectivo mecanismo proposto: 
 

(A) Inibidores da MAO afetam a tiramina, resultando em crise de hipotensão. 
(B) Trimetoprima administrada com sulfametoxazol resulta em sinergia, atuando em etapas diferentes da mesma 
rota metabólica.  
(C) Manitol (diurético osmótico) administrado com lítio, aumenta a excreção do lítio.  
(D) Naloxona administrada com morfina resulta em um efeito antagônico em decorrência da competição pelos 
receptores. 
 

 

 

As interações farmacêuticas também são chamadas de “incompatibilidades medicamentosas” e ocorrem antes da 
administração dos fármacos no organismo, quando se misturam dois ou mais deles em uma mesma seringa ou bolsa 
de solução. Caracteriza a incompatibilidade medicamentosa quando há uma reação físico-química que pode resultar 
em alterações organolépticas, formação de um novo composto, inativação ou diminuição de um ou mais fármacos, 
entre outros aspectos. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma incompatibilidade medicamentosa com 
o respectivo resultado: 
 

(A) Anfotericina B diluída em solução de glicose 5% resulta em precipitação. 
(B) Fenitoína tem baixa solubilidade em solução de glicose, resultando em precipitação.  
(C) Diazepam não deve ser administrado com solução aquosa pois resulta em alteração do pH (ácido) e da coloração 
(amarelo).  
(D) Vancomicina tem pH alto, o que provoca instabilidade química quando misturada com heparina. 
 

 

 

QUESTÃO 6 

QUESTÃO 7 

QUESTÃO 8 
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Em 2020, com o advento da pandemia por Sars-Cov-2, vírus causador da Covid-19, muito se falou em ciência, evidências 
e incorporação de tecnologias. Neste momento, a Política Nacional de Gestão de Tecnologias de Saúde (PNGTS) foi 
essencial para nortear as decisões nos sistemas e serviços de saúde. Dentre os princípios que orientam as ações 
estabelecidas na PNGTS, assinale a alternativa correta: 
 

(A) A produção e a difusão de informações relativas à avaliação de tecnologias devem ser realizadas por todos os 
pesquisadores que conduzirem um estudo clínico. 
(B) Em situações de emergência em saúde pública, a PNGTS deve flexibilizar os critérios de incorporação em prol do 
coletivo, otimizando as análises e assim, oferecendo mais rapidamente tratamentos com potenciais benefícios.  
(C) A gestão de tecnologias deve utilizar as evidências científicas e considerar os atributos de segurança, eficácia, 
efetividade, eficiência e impactos econômicos, éticos, sociais e ambientais da tecnologia em questão.  
(D) O conhecimento sobre as tecnologias efetivas e seguras na atenção à saúde deve ser disseminado de forma 
exclusiva aos profissionais de saúde. 
 

 

 

No que diz respeito à infraestrutura e funcionamento de uma unidade de preparo de medicamentos antineoplásicos, 
a sala classificada ou sala limpa deve possuir controle ambiental através do monitoramento de contaminação por 
partículas viáveis e não viáveis visando reduzir a introdução, a geração e a retenção de contaminantes em seu interior. 
Assinale a alternativa correta que descreve informações complementares em relação à infraestrutura da unidade de 
preparo de medicamentos antineoplásicos: 
 

(A) A sala de manipulação deve possuir pressão negativa em relação às áreas adjacentes, sendo projetada de forma 
a impedir o lançamento de pós no laboratório ou no meio ambiente, evitando contaminação cruzada, protegendo o 
manipulador e o meio ambiente. 
(B) Das salas adjacentes à sala de manipulação de antineoplásicos, pode-se afirmar que a porta que se abre para a 
sala limpa e a porta que leva à antecâmara são as únicas que podem ser abertas simultaneamente sem causar 
alterações na pressão entre estes ambientes.  
(C) Mobílias utilizadas em salas limpas são fontes internas de contaminação. Portanto, devem ser em quantidade 
suficiente, de cor escura para visualizar melhor as partículas, com superfície lisa e permeável para facilitar a troca.  
(D) A sala destinada à manipulação e envase deve ser independente e exclusiva, dotada de filtros de ar para retenção 
de partículas e microorganismos, garantindo os níveis recomendados, e possuir pressão positiva em relação às salas 
adjacentes. 
 

 

 

Dentre os tipos de avaliações econômicas que fundamentam as análises na farmacoeconomia, temos os estudos de 
custo-minimização. Quando se propõem realizar um estudo de custo-minimização, temos: 
 

(A) um estudo em que se avalia de que forma o reaproveitamento de frascos de medicamentos reduz os custos e 
minimiza desperdícios. 
(B) um estudo no qual a efetividade das intervenções comparadas pode ser considerada equivalente e o elemento 
principal da análise é a determinação de qual das alternativas terapêuticas implicará em menores custos.  
(C) um estudo que avaliará por meio das curvas ABC quais foram os itens que geraram mais custos e quais reduziram 
os custos ao longo de um período pré-definido.  

QUESTÃO 9 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 
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(D) um estudo farmacoeconômico em que se define previamente os desfechos esperados com o tratamento, sejam 
eles de eficácia ou de segurança, e espera-se que o tratamento proposto reduza os custos e minimize as reações 
adversas. 
 

 

 

Segundo a Portaria nº 272, de 8 de abril de 1998, republicada em 1999, a sala destinada à manipulação de Nutrição 
Parenteral Total deve ser independente e exclusiva, dotada de filtros de ar para retenção de partículas e 
microrganismos, garantindo os graus recomendados (área limpa grau A ou B - classe 100 ou sob fluxo laminar em área 
grau C - classe 10.000) e possuir pressão positiva. Além disso, também deve apresentar: 
 

(A) Lavatórios devem possuir torneiras duplas, com água quente e fria, com comando manual de fácil acesso para o 
fechamento da água. 
(B) Os vestiários devem ser sob a forma de câmaras abertas, com um ambiente coletivo para mudança de roupa.  
(C) As portas das câmaras devem possuir um sistema de vai e vem e de alerta visual e/ou auditivo liberadas para a 
abertura simultânea.  
(D) A entrada na área de manipulação deve ser feita exclusivamente através de antecâmara (vestiário de barreira). 
 

 

 

Conforme a Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998, que expede, na forma dos anexos I, II, III, IV e V, as diretrizes e 
normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares, NÃO é recomendada, para a finalidade de antissepsia, 
as formulações contendo: 
 

(A) Quaternário de amônio 

(B) Clorexidina alcoólica  
(C) Clorexidina aquosa  
(D) Polivinilpirrolidona-iodo 
 

 

 

Considerando misturas intravenosas, é considerada INCORRETA a alternativa: 
 

(A) Soluções parenterais são soluções injetáveis estéreis e pirogênicas para serem administradas por via parenteral, 
com finalidade de promover reposição eletrolítica, como fonte de energia ou veículo para administração de aditivos 
e/ou medicamentos. 
(B) Soluções parenterais acondicionadas em recipientes de dose única, com capacidade inferior a 50 mL, são 
classificadas como soluções parenterais de pequeno volume (SPPV). 
(C) A preparação de produtos estéreis é considerada parte importante do sistema de controle de medicamentos e 
a farmácia tem responsabilidade sobre os medicamentos injetáveis dispensados e por assegurar que todos esses 
produtos sejam livres de contaminantes microbiológicos, de partículas e preparados com exatidão na composição.  
(D) A definição do volume de infusão depende da solubilidade do medicamento. Soluções hipertônicas, por 
mecanismo osmótico, podem acarretar em lise das hemácias. 
 

 

 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Sobre o Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU) podemos afirmar: 
 

(A) A implantação do SDMDU aumenta o custo hospitalar, principalmente ao reduzir os estoques nas unidades de 
enfermagem e requerer elevada disponibilidade de medicamentos para o caso de urgências. 
(B) Os medicamentos devem ser acondicionados em embalagens de uso único e que contenham a quantidade 
prescrita do medicamento. 
(C) A implantação do SDMDU, apesar de gerar controle mais eficaz sobre os medicamentos dispensados, não reduz 
a porcentagem de perdas e furtos. 
(D) Com a implantação do SDMDU os médicos são os mais afetados, já que várias etapas da distribuição de 
medicamentos estão sob sua responsabilidade. 
 

 

 

Para que os objetivos do acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes sejam atingidos, faz-se necessária a 
mudança de prática profissional por parte do farmacêutico. A sistematização dessa prática ainda não possui métodos 
consolidados e os farmacêuticos têm atuado a partir de métodos já desenvolvidos ou adaptados. Dentre esses 
métodos, podemos citar: 
 

(A) Método amplamente empregado por profissionais de saúde é o SOAP (Subjetivos, Objetivos, Avaliação e Plano) 
onde cada termo permite descrever e registrar as informações sobre o estado de saúde do paciente, achados de 
testes laboratoriais, suspeita de problemas e estabelecer em conjunto um plano a ser implementado. 
(B) Método TOM (Monitorização de Resultados Terapêuticos) onde o farmacêutico interage com a consulta médica 
e interpreta os problemas de testes laboratoriais potenciais e suas interações com medicamentos. 
(C) Método PWDT (Estudo Farmacêutico da Terapia Farmacológica) o qual é aplicado somente a pacientes 
diabéticos, asmáticos e cardíacos durante a internação hospitalar. 
(D) Método Dader o qual fez uma adaptação de todos os outros métodos e utiliza um questionário de 20 perguntas 
para avaliar melhor os problemas relacionados aos medicamentos que o paciente já fez uso. 
 

 

 

Os sistemas de distribuição de medicamentos podem ser divididos em dois grandes grupos: o tradicional e o moderno. 
O primeiro inclui os sistemas de distribuição coletivo, individualizado e misto. O último caracteriza-se por uso de doses 
unitárias dos medicamentos. Todos possuem vantagens e desvantagens. Podemos descrever como vantagens do 
sistema de distribuição de medicamentos coletivo e do sistema por dose unitária, respectivamente: 
 

(A) Menos desvios de medicamentos e menos erros de medicação. 
(B) Maior necessidade de recursos humanos e menor tempo de dispensação. 
(C) Maior facilidade de acesso aos medicamentos e menor tempo de dispensação. 
(D) Menor custo com medicamentos e maior custo com implantação. 
 

 

 

 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 



 

Concurso para obtenção do Título de Especialista Profissional em Farmácia Hospitalar 
 

 
 

 

7 

 

 

A seleção de medicamentos contribui para o uso racional dos mesmos e pressupõe o envolvimento ativo de uma 
comissão multidisciplinar, geralmente denominada Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). Analise as afirmativas 
abaixo sobre esta atividade: 
 

I. Medicamentos de similar eficácia e segurança ou com recente introdução no mercado (insuficiente 
experiência de uso e de evidências de segurança), a priori, não devem integrar a lista de medicamentos 
essenciais.  
II. As ações da CFT impactam na utilização dos recursos financeiros de forma que o processo de revisão 
da lista de medicamentos deve ocorrer, obrigatoriamente, a cada dois anos e de forma sigilosa.  
III. Os termos “seleção” e “padronização” de medicamentos são usados como sinônimos visto que 
compreendem o conhecimento da demanda epidemiológica, dos recursos disponíveis, comparação das 
alternativas terapêuticas (busca, hierarquização e análise de evidências) e tomada de decisão.  
IV. A pressão pela incorporação de medicamentos (marketing dos fabricantes) bem como a escassa 
habilidade para análise crítica de estudos relacionados a novos medicamentos são aspectos que contribuem 
para a prescrição inadequada e reforçam a necessidade das ações da CFT. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a(s) afirmação(ões) correta(s): 
 

(A) I e III 
(B) I e IV 
(C) II e III 
(D) II, III e IV 
 

 

 

Estudos de utilização de medicamentos realizados por farmacêuticos hospitalares podem subsidiar suas atividades 
clínicas e a definição de diretrizes pela equipe multiprofissional. Em programas de gerenciamento do uso de 
antimicrobianos, por exemplo, o sucesso das intervenções pode ser mensurado com a aplicação de alguns indicadores, 
a saber: DDD (defined daily dose – dose diária definida); DOT (days of therapy – dias de terapia) e LOT (lenght of therapy 
– duração da terapia). Considerando o gerenciamento do uso de antimicrobianos para pacientes com quadro mais 
graves (em unidades de terapia intensiva, por exemplo), assinale a alternativa correta: 
 

(A) O cálculo da LOT seria indicado para este grupo de pacientes por considerar o total (soma) de dias de uso de 
cada antimicrobiano no numerador. 
(B) Diferente de DDD, os indicadores DOT e LOT permitiriam analisar se as indicações dos antimicrobianos estariam 
adequadas no uso da terapia combinada. 
(C) O indicador LOT poderia ser superestimado no caso de pacientes graves e/ou obesos e subestimadas nos casos 
de insuficiência renal. 
(D) A razão DOT / LOT (simples divisão do valor do DOT pelo valor da LOT) seria útil para avaliar a frequência de 
combinação de terapia combinada versus a monoterapia. 
 

 

 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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Para a adequada programação de estoques é essencial que os medicamentos sejam classificados conforme a 
semelhança de suas características de estoque ou consumo. Dentro desta perspectiva, sobre os métodos de 
programação de estoques: sistema ABC e classificação VEN (ou XYZ), assinale a alternativa correta: 
 

(A) Para a obtenção de uma programação mais ajustada, apenas um dos métodos de programação de estoques deve 
ser utilizado na adequação das necessidades ao capital disponível. 
(B) No sistema ABC os produtos são classificados em relação as porcentagens de itens no estoque e do valor de 
custo, respectivamente: classe A: 5% e 80%; classe B: 15% e 15%; e classe C: 80% e 5%. 
(C) A classificação VEN (ou XYZ), ordena os produtos segundo sua importância no processo assistencial. Sendo os 
produtos das classes: V (ou X): não imprescindíveis para a realização de procedimentos ou terapias; E (ou Y):  sua 
falta altera procedimentos de rotina podendo paralisar ou reduzir algumas atividades; e N (ou Z): imprescindíveis 
para a realização de procedimentos ou terapias. 
(D) A classificação VEN (ou XYZ) pode ser utilizado na determinação dos setores mais importantes, do ponto de vista 
de custos, de modo que sejam definidas prioridades, tais como centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva e clínica 
cirúrgica. 
 

 

 

Sobre gestão da farmácia hospitalar, assinale a alternativa correta: 
 

(A) Gerenciamento, logística, farmacovigilância, farmacotécnica hospitalar e assistência farmacêutica à internação 
são exemplos de saídas dentro da visão sistêmica da farmácia hospitalar. 
(B) A gestão técnica da atenção farmacêutica engloba a seleção, programação, aquisição, armazenamento e 
distribuição de medicamentos. 
(C) Relações externas, tais como direção, unidades hospitalares e pacientes hospitalizados, são atividades do serviço 
de farmácia hospitalar. 
(D) Cabe ao processo de logística efetuar a programação de compra de medicamentos conforme demanda e 
avaliação de fornecedores e parecer técnico, receber, armazenar, controlar e distribuir de forma adequada, 
garantindo a qualidade e a rastreabilidade dos produtos. 
 

 

 

Sobre estratégias e ferramentas de gestão para qualidade e resultados na farmácia hospitalar, assinale a alternativa 
correta: 
 

(A) A análise ‘SWOT’ do ambiente interno (oportunidades e ameaças) consiste no processo de extrapolar os limites 
do serviço e identificar mudanças e tendências do mercado que possam afetar suas atividades. 
(B) A ferramenta de análise ‘PEST’ análise é uma avaliação global dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 
ameaças de uma organização. 
(C) A análise dos stakeholders (partes interessadas) consiste em identificá-los, bem como seus interesses e poderes 
de influência, com respeito à missão da organização. 
(D) O diagnóstico estratégico externo corresponde ao diagnóstico da situação da organização diante das dinâmicas 
ambientais relacionadas às suas forças e fraquezas, e pode ser realizado com auxílio da ferramenta de análise 
‘SWOT’. 
 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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Sobre gestão pela qualidade e certificações na farmácia hospitalar, assinale a alternativa correta: 
 

(A) A acreditação hospitalar, um dos modelos de gestão para a qualidade que podem ser utilizados na farmácia 
hospitalar, utiliza como instrumento de avaliação o ‘Manual Internacional de Padrões de Acreditação Hospitalar’ 
(traduzido de Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals), publicado pelo Consórcio 
Brasileiro de Acreditação. 
(B) O diagrama de causa e efeito, ou Ishikawa (espinha de peixe), é a representação gráfica que mostra a relação 
entre uma característica de qualidade (causa) e os fatores que a influenciam (efeitos). 
(C) O ciclo PDCA (‘plan’: planejar, ‘do’: executar, ‘check’: controlar, ‘action’: agir) é uma ferramenta que pode ser 
utilizada como prática de gestão da farmácia hospitalar para resolução de problemas. 
(D) A análise de Pareto e/ou a matriz GUT (gravidade, urgência e tendência) são úteis como prática de gestão da 
farmácia hospitalar para a realização de reuniões sistematizadas com a finalidade de elaboração de novos projetos. 
 

 

 

Indicadores são instrumentos de aferição que sustentam o monitoramento do progresso de qualquer gestão. Sobre os 
indicadores de acompanhamento das atividades da farmácia hospitalar, assinale a alternativa correta: 
 

(A) Para evitar distorções, um bom indicador deve ser complexo e bem elaborado, deste modo são utilizados 
coeficientes, taxas e índices. 
(B) Conforme o Capítulo II do Anexo XXVII da Portaria de Consolidação Nº 2, de 28 de setembro de 2017, que aprova 
as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no 
âmbito dos hospitais: para o acompanhamento das principais atividades da farmácia em hospitais, recomenda-se a 
adoção de indicadores de atenção farmacêutica, clínicos e logísticos. 
(C) Os indicadores devem ser cuidadosamente individualizados em cada ficha técnica, de modo a permitir que os 
resultados sejam confiáveis e comparáveis entre si. 
(D) As perspectivas do balanced scorecard (BSC) (financeiro; clientes; processos internos; aprendizado e 
conhecimento) podem ser utilizados para monitoramento e gestão das atividades da farmácia hospitalar com foco 
na acreditação hospitalar. 
 

 

 

Os sistemas de distribuição consistem no suprimento de medicamentos as unidades assistenciais hospitalares ou do 
serviço de saúde. Sobre a dispensação de medicamentos, assinale a alternativa correta: 
 

(A) A conferência do medicamento distribuído/dispensado deverá obedecer no mínimo à dupla checagem, 
contribuindo com a segurança do processo. 
(B) As prescrições médicas devem ser analisadas tecnicamente pelo farmacêutico após a dispensação dos 
medicamentos, sanando as dúvidas com o prescritor, registrando as intervenções e decisões tomadas. 
(C) O processo de checagem à beira do leito foi desenvolvido para aumentar a precisão da administração de 
medicamentos, no entanto os equipamentos utilizados não são capazes de realizar a rastreabilidade de 
medicamentos dispensados. 
(D) Alguns medicamentos necessitam de distribuição diferenciada, tendo em vista suas particularidades e fluxos 
especiais que devem ser incorporados e adaptados ao existente, tais como: radiofármacos, quimioterápicos 
antineoplásicos, soluções de nutrição parenteral, medicamentos próprios do paciente e medicamentos não 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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padronizados. 
 

 

 

Segundo a Resolução n° 585, de 29 de agosto de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, o farmacêutico deve 
monitorar, através de exames laboratoriais, os níveis terapêuticos de medicamentos como instrumento para 
individualização da farmacoterapia. Sobre a monitorização terapêutica do anti-infeccioso vancomicina, assinale a 
alternativa correta: 
 

(A) A dose de vancomicina deve ser sempre ajustada com base nos níveis séricos obtidos, independentemente das 
características do paciente (por exemplo, idade, peso, função renal), do microrganismo causador e do sítio da 
infecção. 
(B) Os níveis séricos da vancomicina devem ser monitorizados porque trata-se de um fármaco de baixo índice 
terapêutico. 
(C) Os níveis séricos da vancomicina devem ser monitorizados porque podem ocorrer nefrotoxicidade e 
ototoxicidade. 
(D) A coleta da amostra sanguínea para determinação do nível sérico da vancomicina deve ser realizada 60 a 90 
minutos antes da próxima dose. No início do tratamento aguardar três doses e dosar antes da quarta dose. 
 

 

 

Sobre acompanhamento farmacoterapêutico, assinale a alternativa correta: 
 

(A) O acompanhamento farmacoterapêutico é um dos procedimentos farmacêuticos destinados a atender às 
necessidades de saúde do paciente, da família e da comunidade. 
(B) No acompanhamento farmacoterapêutico identificam-se problemas relacionados a medicamentos com o 
objetivo principal de prevenir e resolver problemas da farmacoterapia, a fim de alcançar bons resultados clínicos, 
reduzir os riscos, e contribuir para a melhoria da eficiência e da qualidade da atenção à saúde. 
(C) O prontuário é uma fonte de dados clínicos confiável para o acompanhamento farmacoterapêutico, ao contrário 
da entrevista com o paciente, que só deve ser utilizada para conciliação de medicamentos, revisão da farmacoterapia 
e gestão da condição de saúde. 
(D) O acompanhamento farmacoterapêutico é executado, geralmente em cumprimento a uma prescrição de 
profissional habilitado. Envolve a análise dos aspectos técnicos e legais do prontuário, a realização de intervenções, 
a entrega de medicamentos e de outros produtos para a saúde ao paciente ou ao cuidador. 
 

 

 

A devolução à farmácia de medicamentos não utilizados nas enfermarias é uma medida que previne desperdícios e 
uso irracional de medicamentos.  Porém, durante a pandemia do Covid-2019, é preciso dar atenção especial para evitar 
o risco de contágio através da embalagem. Assim, considerando os dados sobre permanência do vírus em diferentes 
superfícies, e que é desejável que as devoluções sejam processadas o quanto antes, para minimizar acúmulos, assinale 
a alternativa que indica o menor tempo de quarentena que seria adequado para prevenir um possível contágio a partir 
das embalagens: 
 

(A) 24 horas 

(B) 36 horas 
(C) 48 horas 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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(D) 96 horas  
 

 

 

O plano de contingência no âmbito da pandemia por COVID-19 divulgado pela Sociedade Brasileira de Farmácia 
Hospitalar e Serviços de Saúde, alerta para a necessidade de adequar as rotinas de dispensação de medicamentos para 
pacientes internados a fim de reduzir a circulação do vírus e o risco de contágio.  Leia os tópicos abaixo, e assinale a 
resposta que relaciona alternativas que são recomendadas para os diferentes cenários com casos suspeitos ou 
confirmado de COVID-19: 

 
I. Buscar o desenvolvimento de processos para evitar o manuseio de prescrições e demais documentos 
impressos, em concordância com as leis e regulamentos. 
II. Dar preferência à dispensação em turnos ou conforme demanda em relação àquela realizada para 24 
h, visando a diminuição de devoluções destes itens para as farmácias ou áreas de apoio. 
III. Priorizar dispensação de medicamentos para períodos de 24 h ou mais, a fim de reduzir a circulação 
de pessoas e de medicamentos entre a farmácia e os setores de internação. 
IV. A dispensação de medicamentos não requer o uso de EPI. Após a avaliação técnica da prescrição, a 
dose de medicamentos deve ser preparada e embalada e pode ser colocada em um local para que o usuário 
possa retirar ao invés de entregar em mãos. 
V. Manter, nas áreas de isolamento COVID-19, um estoque mínimo de medicamentos utilizados 
conforme necessidade clínica, a fim de evitar trânsito intra-hospitalar de itens prescritos frequentemente. 

 

(A) I, II, III e V 

(B) I, II, IV e V 
(C) I, III, IV e V 

(D) I, II, III, IV e V 
 

 

 

Considerando a “Orientação para estimativa de consumo diário de medicamentos do kit intubação, por leito, conforme 
doses terapêuticas preconizadas” (SBRAFH, 2021), e a necessidade de manutenção do abastecimento do medicamento 
BESILATO DE CISATRACÚRIO 2 mg/mL ampola 5 mL, para suprir as necessidades de um centro de terapia intensiva 
dedicado à COVID-19, que dispõe de 20 leitos, com taxa de ocupação de 80%, rotatividade de 2 leitos/dia, e adotando-
se como parâmetros recomendados para o medicamento 2 ampolas/leito-dia para indução e 400 mg/leito-dia para 
manutenção, o consumo diário estimado, incluindo-se a reserva técnica recomendada, será de: 
 

(A) 644 ampolas/dia 

(B) 800 ampolas/dia 
(C) 805 ampolas/dia 

(D) 1.005 ampolas/dia 
 

 

 

Entre os diversos parâmetros que devem ser empregados nas boas práticas de gestão está a apuração dos custos, com 
sua respectiva classificação em diretos e indiretos, fixos e variáveis, constituindo o sistema de custeio de uma 
organização.  Nesse sentido, o valor apurado de consumo de medicamentos em unidade monetária é um exemplo de 
custo: 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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(A) direto e variável. 
(B) direto e fixo. 
(C) indireto e variável. 
(D) indireto e fixo. 
 

 

 

Sabendo-se que o índice de rotatividade mensal de um determinado medicamento é igual 0,8, e que o seu consumo 
médio mensal está estimado em 1800 unidades/mês, podemos deduzir que o seu estoque médio é de: 
 

(A) 1.440 unidades 

(B) 2.250 unidades 
(C) 3.240 unidades 

(D) 14.400 unidades 
 

 

 

No planejamento da farmácia hospitalar de um hospital de 50 leitos a ser inaugurado, considerando-se as 
recomendações dos Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH, 2017) para compor uma 
equipe mínima para desempenho de atividades básicas de dispensação para pacientes internados e manutenção da 
central de abastecimento farmacêutico e logística de suprimentos, deverão ser contratados: 
 

(A) 2 farmacêuticos, 4 auxiliares de farmácia, 4 auxiliares administrativos e 1 almoxarife 

(B) 4 farmacêuticos, 2 auxiliares de farmácia, 2 auxiliares administrativos e 1 almoxarife 
(C) 5 farmacêuticos, 2 auxiliares de farmácia, 2 auxiliares administrativos e 1 almoxarife 

(D) 5 farmacêuticos, 4 auxiliares de farmácia e 4 auxiliares administrativos 
 

 

 

Segundo as Recomendações para o cuidado farmacêutico ao paciente crítico com COVID-19 publicado pela Sociedade 
Brasileira de Farmácia Hospitalar, para a realização da profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV) em pacientes 
críticos com COVID-19, recomenda-se o uso: 
 

(A) Exclusivo de heparina não fracionada 

(B) Exclusivo de heparina de baixo peso molecular 
(C) De rivaroxabana, dabigatrana ou heparina de baixo peso molecular 
(D) De heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular  
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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Segundo a Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013, que aprova os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente, 
recomenda-se a utilização de programa informatizado para prescrição de medicamentos com suporte clínico que 
forneça um mínimo de informações. Neste contexto, indique a opção correta que contempla exemplos de informações 
mínimas que devem constar desse sistema, sendo Verdadeiro (V) ou Falso (F): 
 

(   )  Doses mínimas para medicamentos com índice terapêutico estreito. 
(   )  Doses máximas para medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância. 
(   )  Apresentações e concentrações padronizadas disponíveis na instituição. 
(   )  Alergias. 

 

(A) V; V; V; V 

(B) V; F; V; V 
(C) F; V; V; V 

(D) F; V; V; F  
 

 

 

Segundo a RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e 
dá outras providências, o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar os seguintes princípios e diretrizes: 
 

(A) Melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; e a articulação e a integração 
dos processos de gestão de risco. 
(B) Melhoria contínua do uso de tecnologias da saúde; a disseminação sistemática da cultura de segurança; a 
articulação e a integração dos processos de gestão de resíduos; e a garantia das boas práticas de funcionamento do 
serviço de saúde. 
(C) Melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; a disseminação sistemática da 
cultura de segurança; a articulação e a integração dos processos de gestão de risco; a garantia das boas práticas de 
funcionamento do serviço de saúde; e o monitoramento de indicadores de processos de aquisição de medicamentos 
e produtos para a saúde. 
(D) Melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; a disseminação sistemática da 
cultura de segurança; a articulação e a integração dos processos de gestão de risco; e a garantia das boas práticas 
de funcionamento do serviço de saúde. 
 

 

 

O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) é a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a 
implementação de ações voltadas à segurança do paciente. Entre suas competências e atribuições, está o 
monitoramento dos incidentes e eventos adversos. Em relação ao tema, é correto afirmar que: 
 

(A) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 (setenta e duas) horas a partir 
do ocorrido. 
(B) A notificação dos eventos adversos deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 30º (trigésimo) dia do mês 
subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa. 
(C) A notificação de circunstâncias de risco é compulsória até o 15º (décimo quinto) dia do mês, a partir do ocorrido. 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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(D) Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, realizar investigações com análise de causa raiz de todos os eventos adversos notificados pelos serviços de 
saúde. 
 

 

 

 
Segundo a EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products), 1997,  estudo clínico pode ser definido 
como “qualquer investigação em seres humanos, objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, 
farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos de produto(s) e/ou identificar reações adversas ao produto(s) em 
investigação, com o objetivo de averiguar sua segurança e/ou eficácia”. Sobre as fases dos estudos clínicos, é correto 
afirmar: 
 

(A) Fase I: avaliação in vitro e em animais, com objetivo de identificar maior dose tolerável e menor dose efetiva da 
molécula em estudo. 
(B) Fase II: primeira avaliação da molécula em seres humanos, realizada em pequenos grupos de voluntários 
saudáveis, com objetivo de estabelecer o perfil farmacocinético iniciais e, se possível, farmacodinâmico. 
(C) Fase III: ensaio clínico randomizado, comparando-se o medicamento em teste com placebo ou tratamento 
convencional. 
(D) Fase IV: o fármaco com efeito demonstrado experimentalmente é submetido a testes de toxicidade e teratogenia 
em diferentes espécies animais. 
 

 

 

Antes que a comercialização de um medicamento seja aprovada, é realizada uma série de estudos chamados de pré-
comercialização. Sobre tais estudos é correto afirmar: 
 

(A) A dose de estudo geralmente é variável e as condições de seguimento são condizentes as das praticas clinicas 
regionais. 
(B) Os estudos pré-comercialização, de maneira geral, são realizados com poucos pacientes e excluem aqueles com 
contra-indicações ao tratamento, como gestantes, idosos e crianças. 
(C) Em tais estudos normalmente envolvem indivíduos que apresentem outras patologias além daquela em análise. 
(D) Estudos clínicos controlados são geralmente planejados para determinar a eficácia de um novo medicamento, 
mas não visam análises de segurança, foco apenas dos estudos pós-comercialização. 
 

 

 

O tipo de estudo ou publicação científica capaz de responder a uma questão clínica é um dos norteadores da busca 
por evidências. A pesquisa por evidências científicas em saúde geralmente surge a partir da necessidade de se 
responder a um determinado questionamento. Sobre as estratégias de busca por evidências podemos afirmar: 
 

(A) Para responder a questões sobre eficácia e segurança terapêuticas de determinada intervenção, idealmente 
deverão ser obtidos resultados de estudos clínicos de fases III e IV, avaliando o efeito da intervenção sobre desfechos 
definidos a priori. 
(B) Estudos primários caracterizam-se por revisões sistemáticas da literatura e avaliações críticas da literatura sobre 
determinado tópico, realizadas para delinear a questão clínica. 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 
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(C) Sínteses da evidência podem ser apresentadas por meio de ensaios clínicos, estudos de coorte, de casos e 
controles. 
(D) No que se refere à farmacologia clínica, geralmente são questões referentes à prática assistencial, que podem 
ser elaboradas utilizando-se a estratégia DICO – acrônimo para droga a ser utilizada, intervenção populacional, 
comparação e desfechos (outcomes). 
 

 

 

Tecnologias em saúde são medicamentos, equipamentos e procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, 
informacionais, educacionais e de suporte, e programas e protocolos assistenciais por meio dos quais a atenção e os 
cuidados com a saúde são prestados à população. Sobre a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 
(PNGTS) selecione a opção correta: 
 

(A) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem a missão de aprovar as tecnologias incorporadas no 
sistema além de participar da construção do acesso a estas tecnologias, cabendo às demais instâncias do Ministério 
da Saúde regular o uso e normatizar a entrada no mercado brasileiro dos produtos oriundos do complexo industrial 
da saúde e o seu correspondente uso público e privado nos diferentes serviços. 
(B) A PNGTS é o instrumento norteador para os atores envolvidos na gestão dos processos de avaliação, 
incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias no sistema, contudo não abrange as 
fases de Pesquisa e Desenvolvimento ainda que possa subsidia-las na identificação de prioridades no ciclo de vida 
das tecnologias em saúde. 
(C) A Rede de Hospitais Sentinela, coordenada pelas secretarias de saúde estaduais e municipais, tem o objetivo de 
construir uma rede de serviços em todo o país preparada para notificar eventos adversos e queixas técnicas de 
produtos de saúde em uso no Brasil e, assim, garantir melhores produtos no mercado e mais segurança e qualidade 
para pacientes e profissionais de saúde. 
(D) A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) participa do processo de gestão de tecnologias de forma 
integrada à Anvisa e ao Ministério da Saúde, avaliando a capacidade técnico operacional do SUS para garantir 
compatibilidade da cobertura oferecida com os recursos disponíveis na área geográfica para implementação das 
tecnologias discutidas e selecionas para incorporação. 
 

 

 

Diretrizes terapêuticas são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico de uma determinada doença ou 
do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; 
as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados 
terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. Devem ser baseados em evidência científica e considerar 
critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Sobre as ações ligadas 
ao processo de incorporação de uma tecnologia em saúde e estabelecimento de um diretriz terapêutica correlacione 
as ações conforme sua definição: 
 

(1) Avaliação de tecnologias de saúde 
(2) Sistematização e disseminação de informações 
(3) Fortalecimento das estruturas governamentais 
(4) Racionalização da utilização de tecnologias 

 
(  ) Desenvolvimento de banco de dados de domínio público de tecnologias prioritárias, contendo eficácia, 

efetividade, informações econômicas, diretrizes assistenciais, eventos adversos e falhas terapêuticas. 

QUESTÃO 41 

QUESTÃO 42 
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(  ) Implantação de novas diretrizes assistenciais acompanhadas por revisões periódicas, estratégias de 
divulgação, capacitação e análise da adesão pelos profissionais, e avaliação dos impactos no sistema de saúde 
e na sociedade. 

(  ) Processo contínuo de análise e síntese dos benefícios para a saúde, das consequências econômicas e sociais 
do emprego das tecnologias, considerando os seguintes aspectos: segurança, acurácia, eficácia, efetividade, 
custos, custo-efetividade e aspectos de equidade, impactos éticos, culturais e ambientais envolvidos na sua 
utilização. 

(  ) Estrutura formal, autônoma, ligada ao Ministério da Saúde, para coordenação nacional das atividades de 
avaliação de tecnologias. 
  

Marque a alternativa correspondente a sequência correta: 
 

(A) 3, 1, 4, 2 

(B) 2, 1, 3, 4 
(C) 3, 4, 1, 2 

(D) 2, 4, 1, 3  
 

 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, sistema de informação em saúde é um mecanismo de coleta, 
processamento, análise e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operacionalizar e avaliar 
serviços em saúde; o mesmo pode ser aplicado para a vigilância sanitária. Um dos grandes avanços da atualidade e, 
portanto, da área de saúde e da vigilância é a concepção e o desenvolvimento de sistemas de informação que possam 
gerar informações em tempo real para a tomada de decisão. Neste contexto, o maior desafio ainda é a transformação 
dos dados coletivos coletados de modo a permitir o planejamento racional para o melhor aproveitamento de recursos 
ou que subsidiem as intervenções imediatas relacionadas ao risco sanitário, sendo esse um dos alicerces da 
farmacoepidemiologia. Sobre a farmacoepidemiologia podemos afirmar, EXCETO: 
 

(A) É definida como a aplicação do método e raciocínio epidemiológico no estudo dos efeitos – benéficos e adversos 
– e do uso de medicamentos em populações humanas. 
(B) É o estudo do uso e dos efeitos de medicamentos em um grande número de pessoas. 
(C) Os estudos farmacoepidemiológicos são a base para aprovação e registro de medicamentos nas agências 
regulatórias. 
(D) É uma área de importância social, dado o seu potencial de contribuição para a redução dos gastos com a saúde, 
diretamente, através da racionalização do uso de medicamentos e, indiretamente, pela redução dos agravos 
iatrogênicos. 
 

 

 

Para evitar e conter a disseminação do novo coronavírus durante a assistência à saúde, é fundamental que os gestores 
dos serviços de saúde forneçam condições para a implementação das medidas de prevenção e controle da infecção. 
De acordo com as orientações contidas na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020 atualizada em maio de 
2021, assinale a alternativa correta: 
 

(A) As máscaras de tecido são consideradas Equipamento de Proteção Individual. 
(B) Os testes de pesquisa viral por RT-PCR em tempo real devem ser colhidos entre o 3º e o 7º dia de sintomas de 
modo a minimizar o risco de resultado falso-negativo. 

QUESTÃO 43 

QUESTÃO 44 
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(C) A máscara N95, PFF1 ou seu equivalente são indicados para uso durante a realização de procedimentos 
potencialmente geradores de aerossóis. 
(D) O profissional de saúde deve evitar usar um protetor facial (face shield), quando quiser proteger a máscara do 
contato com as gotículas expelidas pelo paciente. 
 

 

 

O Regulamento Técnico de funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica, estabelecido através da RDC nº 220, 
de 21 de setembro de 2004, indica como Equipamentos de Proteção Individual para a manipulação de antineoplásicos: 
 

(A) Luvas (tipo cirúrgica) de látex, punho longo, sem talco e estéreis. 
(B) Luvas (tipo cirúrgica) de látex, punho longo, com talco e estéreis. 
(C) Avental longo ou macacão com baixa liberação de partículas, permeabilidade razoável, frente fechada, com 
mangas longas e punho elástico. 
(D) Avental longo ou macacão sem liberação de partículas, baixa permeabilidade, frente fechada, com mangas longas 
e punho elástico. 
 

 

 

Com base no documento “Developing pharmacy practice: a focus on patient care”, a combinação dos conhecimentos, 
habilidades e atitudes para o desenvolvimento da assistência farmacêutica com foco no paciente originou o termo 
“farmacêutico sete estrelas”. Marque a alternativa que contém as descrições do perfil deste farmacêutico: 
 

(A) Comunicador, educador, ágil. 
(B) Gerente, pesquisador, observador. 
(C) Líder, gerente, negociador. 
(D) Comunicador, prestador de serviços, líder. 
 

 

 

As atividades desempenhadas pela farmácia hospitalar na gestão de produtos para a saúde encontram-se definidas na 
Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 549, de 25 de agosto de 2011. O farmacêutico, no exercício das 
atividades de gestão dos produtos para a saúde, deverá participar ativamente nos processos de aquisição destes 
insumos, com EXCEÇÃO de: 
 

(A) Avaliar documentação contábil e jurídica dos fornecedores e dos produtos para a saúde. 
(B) Estabelecer a especificação técnica detalhada dos produtos para a saúde. 
(C) Selecionar e avaliar o desempenho de fornecedores com base em parâmetros sanitários e técnicos que 
assegurem a disponibilidade de produtos com comprovada eficácia, efetividade e segurança. 
(D) Realizar interface com os outros profissionais de saúde, que compõem a equipe multiprofissional, para a 
avaliação técnica dos produtos para a saúde. 
 

 

 

QUESTÃO 45 

QUESTÃO 46 

QUESTÃO 47 



 

Concurso para obtenção do Título de Especialista Profissional em Farmácia Hospitalar 
 

 
 

 

18 

 

 

O serviço de farmácia hospitalar recebe solicitação de medicamento não padronizado contendo a especificação: 

Medicamento: Tigeciclina injetável frasco-ampola com 50mg 

Posologia: Dose de ataque de 100mg no primeiro dia, seguida de 50mg a cada 12 horas por 14 dias 

Justificativa Paciente com 56 anos apresenta infecção em pé diabético (resultado de cultura indicando a 
presença de Acynetobacter baumannii multirresistente e sensível à tigeciclina) 

A análise da solicitação de compra de antimicrobiano não padronizado feita pelo farmacêutico deve contemplar alguns 
passos, EXCETO: 
 

(A) Identificação do custo do tratamento. 
(B) Realização de leitura do prontuário do paciente para conhecer a história clínica. 
(C) Realização de pesquisa bibliográfica para identificação de outra alternativa terapêutica não padronizada. 
(D) Identificação da disponibilidade de antimicrobiano padronizado na instituição para o qual o micro-organismo 
isolado seja sensível. 
 

 

 

Os eventos adversos relacionados a medicamentos podem levar a importantes agravos à saúde dos pacientes com 
relevantes repercussões econômicas e sociais, sendo considerados atualmente um importante problema de saúde 
pública. Neste contexto, assinale a alternativa correta: 
 

(A) Reação adversa pode ser originada a partir da discrepância entre a ordem escrita na prescrição médica e o 
atendimento dessa ordem. 
(B) Reação adversa é qualquer acidente com medicamento evitável, que pode causar danos ou não ao paciente. 
(C) Erro de medicação é um evento adverso classificado como evitável ou inevitável, com danos leves ou graves aos 
pacientes. 
(D) O erro de medicação pode estar associado à prática profissional, a procedimentos operacionais e problemas de 
comunicação. 
 

 

 

A utilização de agentes químicos, isolados ou em combinação, é a base do tratamento antineoplásico. Com relação aos 
medicamentos utilizados neste tipo de tratamento, assinale a alternativa correta: 
 

(A) Dietilestilbestrol e fosfestrol são antiandrogênios. 
(B) Cladribina e fludarabina são antimetabólitos análogos da purina. 
(C) Anastrozol, exemestano e tamoxifeno são estrogênios. 
(D) Bleomicina, dactinomicina e mitomicina são alquilantes. 
 

 

QUESTÃO 48 

QUESTÃO 49 

QUESTÃO 50 


