
 
Cargo: 202 – Analista De Saúde (ANS) – Farmácia 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
 
Questão 4: Os recursos procedem. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os 
candidatos. 
 

Questão 7: A alternativa correta é realmente o sentido de “diminuir”, como está apontado no gabarito. 
Diminuir é o único conceito correto perante aos outros apresentados nas outras alternativas.  

 
Questão 8: Vejamos as alternativas uma a uma: 
 
O princípio da integralidade da assistência é entendido como a garantia de acesso às ações 
preventivas para toda a população, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. (Incorreta: 
conforme a lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, “integralidade de assistência é entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”; e não como a garantia de 
acesso a ações preventivas, como diz a alternativa.) 
 
A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades significa que as ações de saúde 
devem ser centradas no tratamento de doenças infectocontagiosas. (Incorreta: não está escrito isso 
na lei.) 
 
A execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras é de responsabilidade exclusiva 
da direção nacional do Sistema Único de Saúde, não podendo ser complementada pelos estados e 
municípios. (Incorreta: a execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras pode ser 
complementada pelos estados e municípios, conforme a lei.) 
 
O texto da lei cita como determinantes e condicionantes da saúde: alimentação, moradia, saneamento 
básico, relacionamentos interpessoais, apoio religioso, acesso à leitura e domínio do uso de 
tecnologias essenciais. (Incorreta: o texto da lei não cita como determinantes e condicionantes da 
saúde relacionamentos interpessoais, apoio religioso e nem acesso a leitura.) 
 
O controle da prestação de serviços que se relacionam com a saúde, está incluído dentro do conceito 
de vigilância sanitária. (Correta: está em conformidade com o conteúdo da Lei n.º 8.080, de 19 de 
setembro de 1990.) 
 
Portanto, a banca examinadora indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 9: Vejamos as alternativas uma a uma: 
 
Define que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde terão representação no Conselho Nacional de Saúde. (Correta: em conformidade 
com a Lei n.º 8.142/1990) 
 
Estabelece que a representação dos profissionais de saúde nos Conselhos de Saúde deve ser paritária 
em relação ao conjunto dos demais segmentos. (Incorreta: a lei diz que “a representação dos usuários 
nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais 
segmentos”, e não a representação dos profissionais de saúde.) 
 
A organização e normas de funcionamento de cada Conferência e Conselho de Saúde são 
padronizadas, devendo seguir cronograma e pautas unificados, em concordância com as demais 
Conferências e Conselhos de Saúde do país. (Incorreta: a lei diz que “as Conferências de Saúde e os 
Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento 
próprio, aprovadas pelo respectivo conselho”, e não normas de funcionamento padronizadas, como 



 
afirma a alternativa.) 
 
O Conselho de Saúde deve se reunir a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos 
sociais, para propor diretrizes de saúde. (Incorreta: esta é a atribuição da Conferência, e não do 
Conselho de Saúde.) 
 
A Conferência de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. (Incorreta: a 
Conferência de Saúde não é um órgão de caráter permanente e deliberativo. O Conselho de Saúde, 
por sua vez, o é.) 
 
Portanto, a banca examinadora indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 12:  
 
Vejamos as alternativas uma a uma: 
 
Casos suspeitos de sarcoidose e esquistossomose são de notificação compulsória imediata. (Incorreta: 
casos suspeitos de sarcoidose não são de notificação compulsória.) 
 
Casos suspeitos de coqueluche, difteria e tularemia não são de notificação compulsória, apenas os 
casos confirmados. (Incorreta: casos suspeitos de coqueluche, difteria e tularemia são de notificação 
compulsória.) 
 
Casos de leishmaniose visceral, tétano e esclerose múltipla são de notificação compulsória. (Incorreta: 
casos de esclerose múltipla não são de notificação compulsória.) 
 
Casos de leptospirose e febre maculosa não são de notificação compulsória. (Incorreta: casos de 
leptospirose e febre maculosa são de notificação compulsória.) 
 
Casos de varíola e raiva humana são de notificação compulsória imediata. (Correta: varíola e raiva 
humana são doenças de notificação compulsória imediata em São Paulo.) 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 17: Em resposta aos recursos solicitados na questão, de acordo com as fontes de pesquisa 
abaixo, disponíveis em:  
 
https://olhardigital.com.br/fique_seguro/video/o-que-e-criptografia/32640 
 
http://phpsp.org.br/autenticacao-e-criptografia-de-senhas/ 
 
https://cartilha.cert.br/criptografia/ 
 
A alternativa que menciona Criptografia é a CORRETA, pois é considerada como a ciência e a arte de 
escrever mensagens em forma cifrada ou em código, é um dos principais mecanismos de segurança 
que o usuário pode utilizar para se proteger dos riscos associados ao uso da Internet, o que também 
é considerada a autenticação de senhas por email ou demais sistemas desenvolvidos. Os argumentos 
utilizados solicitando anulação da questão, não consideram o fato de que senhas de email, também é 
uma forma de “escritas escondidas” onde só o autor e/ou destinatário (detentor da “chave secreta”) 
tenham conhecimento da mesma. 
 
A alternativa que menciona Download é INCORRETA. Por definição download (baixar, em uma 
tradução simples) é um termo que corresponde à ação de transferir dados de um computador remoto 
para um computador local. Essa cópia de arquivos pode ser feita tanto a partir de servidores dedicados 

https://olhardigital.com.br/fique_seguro/video/o-que-e-criptografia/32640
http://phpsp.org.br/autenticacao-e-criptografia-de-senhas/
https://cartilha.cert.br/criptografia/


 
(como FTP, por exemplo), quanto pelo simples acesso a uma página da Internet no navegador, como 
descrito em artigo abaixo: 
 
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/05/o-que-e-download.html 
 
A alternativa que menciona Mailing é INCORRETA, pois mailing é um banco de dados que reúne 
nomes, endereços e dados adicionais de consumidores e prospects (pessoa não consumidora de um 
determinado produto ou serviço que tem potencial de vir a se tornar um consumidor). 
 
O mailing é uma ferramenta usada para a realização de marketing direto, para estabelecer e manter o 
relacionamento direto e contínuo, entre as empresas e seus consumidores, com o objetivo de abrir 
portas para a venda de qualquer produto ou serviço, através da propaganda de resposta direta, como 
mala direta, correio eletrônico e telemarketing. Segue artigos para pesquisa: 
 
http://mailmailing.com.br/servicos/mailing.html 
 
http://www.wmjardim.com/index.php/produtos-servicos/e-mail-marketig 
 
https://www.significados.com.br/mailing/ 
 
A alternativa que menciona Certificado Digital é INCORRETA, pois este é  arquivo eletrônico que 
funciona como se fosse uma assinatura digital, com validade jurídica, e que garante proteção às 
transações eletrônicas e outros serviços via internet, de maneira que pessoas (físicas e jurídicas) se 
identifiquem e assinem digitalmente, de qualquer lugar do mundo, com mais segurança e agilidade. 
Segue artigos para verificação: 
 
https://www.nibo.com.br/blog/certificado-digital-o-que-e/ 
 
https://serasa.certificadodigital.com.br/o-que-e/ 
 
Por fim, a alternativa que menciona Phishing é INCORRETA, pois se trata de uma técnica de fraude 
online, utilizada por criminosos no mundo da informática para roubar senhas de banco e demais 
informações pessoais, usando-as de maneira fraudulenta. A expressão phishing (pronuncia-se "fichin") 
surgiu a partir da palavra em inglês "fishing", que significa "pescando". Ou seja, os criminosos utilizam 
esta técnica para "pescar" os dados das vítimas que "mordem o anzol" lançado pelo phisher 
("pescador"). Artigos para verificação: 
 
https://seguranca.uol.com.br/antivirus/dicas/curiosidades/o-que-e-phishing.html#rmcl 
 
https://www.significados.com.br/phishing/ 
 
https://www.tecmundo.com.br/phishing/205-o-que-e-phishing-.htm 
 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 18: Em resposta aos recursos solicitados na questão, de acordo com a fonte de pesquisa 
abaixo, disponível em:  
 
https://www.significados.com.br/lucro/ 
 
Lucro é o que se ganha a partir de algo ou alguém; o rendimento; um privilégio ou vantagem em relação 
a algo, como é sugerido no enunciado da questão.  
 
A banca examinadora informa que os conceitos aplicados na questão foram baseados no aplicativo 
mencionado no enunciado: LibreOffice Cal 5.4. A versão possui os mesmos parâmetros do Microsoft 
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Office Excel, e assim, contém a mesma arquitetura de fórmulas e cálculos. Os questionamentos 
apontados para recurso tornam-se inválidos, pois, para efetuar o cálculo sugerido no enunciado, é 
necessário que seja colocado o sinal de igual (=) a operação, sinal aritmético e células em ordem 
correta para se alcançar o resultado desejado no enunciado. 
 
Abaixo foram aplicadas as fórmulas de cada alternativa, para exemplificar que os conteúdos 
apresentados para anulação da questão tornam-se equivocados. O resultado de cada operação 
apresenta-se na célula E13:  
 

=SOMA(B13-C13) - INCORRETA 
 

 
 
 

=SUBTOTAL(C13-B13) - INCORRETA 
 

 



 
 

=SOMA(C13-B13) - CORRETA 
 

 
 
 

=SUBTOTAL(B13-C13) - INCORRETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
=LUCRO(C13-B13) - INCORRETA 

 
Segue abaixo, fonte de pesquisa que justifique os códigos de Erro: 504 e Erro:511 
 
https://help.libreoffice.org/Calc/Error_Codes_in_Calc/pt-BR 
 
A alternativa que faz referência a fórmula =SOMA(C13-B13) é a CORRETA. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 

 
Questão 19:  Em resposta aos recursos solicitados na questão, abaixo seguem fontes de pesquisa 
para justificar cada alternativa:  
 
A alternativa que diz: “Barra de Status é onde são digitados os endereços dos sites quando são 
acessados no browser" é INCORRETA, pois o local onde são digitados os endereços dos sites dentro 
do browser chama-se Barra de Endereço.  
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_de_endere%C3%A7o#Barras_de_endereço_em_navegadores 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer#Internet_Explorer_11 
 
A alternativa que diz: "O navegador Internet Explorer não pode ser executado em outros sistemas 
operacionais, como o Linux, visto ter sido criado, exclusivamente, pela Microsoft e para ser executado 
no ambiente Windows." é INCORRETA, pois o existem versões do navegador Internet Explorer 
disponíveis em outros Sistemas Operacionais, dentre eles o Linux, como mostram os artigos abaixo: 
 
https://www.vivaolinux.com.br/dica/Internet-Explorer-no-Ubuntu/ 
 
https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Internet-Explorer-no-Linux-100-funcional 
 
https://technet.microsoft.com/pt-br/library/dn268945.aspx 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer 
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http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/11/internet-explorer-para-mac-saiba-como-
baixar.html 
 
A alternativa que diz: “Para bloquear “pop-ups”, no navegador, deve-se utilizar a opção “Bloqueador 
de pop-ups”, disponível por meio do Menu Exibir” é INCORRETA pois o Menu onde fica localizado a 
opção de bloquear pop-ups é Ferramentas.  
 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-
settings 
 
A alternativa que diz: “O Internet Explorer possui suporte para a execução de javascript, além de 
suportar os protocolos HTTP, HTTPS e FTP.” é CORRETA, pois o navegador Internet Explorer possui 
a execução do javascritp, além dos protocolos HTTP, HTTPS e FTP e fazem parte das atribuições de 
conhecimento no ambiente da internet em forma de acesso, segurança e transferência de arquivos em 
grande quantidade, como mostram os links disponíveis abaixo:  
 
http://www.explorando.com.br/ftp-http/ 
 
https://technet.microsoft.com/pt-br/library/dn268945.aspx 
 
https://kanalweb.wordpress.com/2011/04/19/protocolos-http-https-smtp-ftp-e-sockets/ 
 
A alternativa que diz: “A Filtragem ActiveX evita que o Internet Explorer armazene dados da sua sessão 
de navegação. Isso inclui cookies, arquivos de internet temporários, histórico e outros dados. As barras 
de ferramentas e extensões são desabilitadas por padrão.” é INCORRETA, pois o recurso que evita 
que o Internet Explorer armazene dados da sua sessão de navegação. Isso inclui cookies, arquivos de 
internet temporários, histórico e outros dados. As barras de ferramentas e extensões são desabilitadas 
por padrão é a navegação Inprivate, como mostra o artigo disponível abaixo: 
 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-
settings 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 21: A questão está extremamente clara quando solicita que seja assinalada a alternativa que 
possua um medicamento diurético, da classe dos poupadores de potássio, um de alça e um diurético 
tiazídico, respectivamente. De acordo com o solicitado, apenas a ESPIRONOLACTONA trata-se 
de um diurético poupador de potássio, na sequência, apenas a FUROSEMIDA trata-se de um 
diurético de alça e, finalizando a sequência, apenas a CLORTALIDONA trata-se de um diurético 
tiazídico. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 27: As funções do farmacêutico na Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde 
têm a finalidade de propiciar o acesso qualificado aos medicamentos essenciais disponibilizados pela 
rede pública a seus usuários se dividem entre ações técnico-gerenciais e ações técnico-assistenciais. 
As ações técnico-gerenciais se constituem em atividades meio e são ações de suporte ao processo 
gerencial da Assistência Farmacêutica (AF), voltadas principalmente para a logística do medicamento. 
São serviços técnico-gerenciais: Programação; Solicitação/Requisição; Armazenamento 
(Recebimento, Estocagem, Controle de Estoque e Inventário) e Descarte dos Resíduos de 
Serviços de Saúde.  As ações técnico-assistenciais visam o cuidado ao usuário, considerando o uso 
do medicamento, contribuindo para a efetividade do tratamento, seja no âmbito individual ou coletivo 
por meio de ações voltadas ao paciente e não ao medicamento. Se baseiam na gestão clínica do 
medicamento e se caracterizam por serviços centrados no usuário de forma a garantir a utilização 
correta de medicamentos e a obtenção de resultados terapêuticos positivos. São serviços técnico-
assistenciais: Dispensação; Orientação Farmacêutica; Seguimento Farmacoterapêutico; 
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Educação em Saúde e Suporte Técnico para a equipe de saúde. Portanto, a única alternativa que 
não corresponde a um serviço farmacêutico técnico-gerencial é a Programação. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 31: O Código de Ética Farmacêutica diz: 
Art. 11 – É direito do farmacêutico:  
II - interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a segurança e a eficácia 
da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos; 
Art. 12 – O farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um Conselho Regional de 
Farmácia, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve: 
XIII - comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em 5 (cinco) dias, o encerramento de seu 
vínculo profissional de qualquer natureza, independentemente de retenção de documentos pelo 
empregador; 
Art. 13 – O farmacêutico deve comunicar previamente ao Conselho Regional de Farmácia, por 
escrito, o afastamento temporário das atividades profissionais pelas quais detém responsabilidade 
técnica, quando não houver outro farmacêutico que, legalmente, o substitua. 
§ 1º - Na hipótese de afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, óbito familiar ou por 
outro imprevisível, que requeira avaliação pelo Conselho Regional de Farmácia, a comunicação formal 
e documentada deverá ocorrer em 5 (cinco) dias úteis após o fato. 
§ 2º - Quando o afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, 
atividades administrativas ou outras previamente agendadas, a comunicação ao Conselho Regional 
de Farmácia deverá ocorrer com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 
Art. 14 – É proibido ao farmacêutico: 
II - exercer simultaneamente a Medicina; 
Portanto, a única alternativa correta é a que citava como obrigação do farmacêutico a 
comunicação ao CRF do seu afastamento por motivo de férias, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 36: Denomina-se efeito adverso, ou reação adversa ao medicamento (RAM), como um efeito 
diferente e indesejado daquele considerado como principal por um fármaco. Ou, segundo definição 
da ANVISA: "É qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial, não intencional, e que ocorra 
nas doses normalmente utilizadas em seres humanos para profilaxia, diagnóstico e tratamento de 
doenças, ou para a modificação de uma função fisiológica." Denomina-se efeito colateral como um 
efeito diferente daquele considerado como principal por um fármaco. Como exemplo podem ser citados 
a amnésia temporária causada por sedativos e a sonolência em anti-histamínicos, que podem ser 
benéficos ou adversos dependendo da situação. Tanto o efeito colateral quanto o efeito 
adverso podem se manifestar ou não no organismo e a diferença básica é que o primeiro pode 
apresentar sintomas benéficos além do que deve ser tratado, como por exemplo, um antialérgico, além 
de tratar a alergia, causa sonolência no paciente, o que é uma reação positiva visto que a alergia 
muitas vezes impede o paciente de dormir. O segundo, no entanto, causa sintomas adversos e, 
portanto, indesejáveis, e entre os mais comuns estão náuseas, diarreia, dores no corpo ou erupções 
na pele. No caso dos inibidores da ECA (enzima conversora de angiotensina), são efeitos 
adversos mais comuns a Hipotensão, a Tosse e a Proteinúria. 
 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 37: São medicamentos antirretrovirais Inibidores Nucleosídeos da Transcriptase Reversa os 
seguintes: Abacavir (ABC); Didanosina (ddI); Lamivudina (3TC); Tenofovir (TDF); Zidovudina (AZT) e 
Entricitabina (FTC). São medicamentos antirretrovirais Inibidores de Protease os seguintes: Atazanavir 
(ATV); Darunavir (DRV); Fosamprenavir (FPV); Lopinavir (LPV); Nelfinavir (NFV); Ritonavir (RTV); 
Saquinavir (SQV) e Tipranavir (TPV). São medicamentos Inibidores da Integrase: Dolutegravir (DTG) 
e Raltegravir (RAL). Portanto, como a questão solicitava os fármacos Inibidores Nucleosídeos 
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da Transcriptase Reversa, a alternativa CORRETA era a que apresentava os seguintes 
medicamentos: Abacavir, Tenofovir e Zidovudina. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 39: Segundo a Política Nacional de Medicamentos, no âmbito municipal, caberá à Secretaria 
de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades: 
a. coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito; 
b. associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a 
execução da assistência farmacêutica; 
c. promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores; 
d. treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município 
no que se refere a esta Política; 
e. coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a Política de 
Medicamentos, de que são exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de 
Rede de Laboratórios de Saúde Pública; 
f. implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade; 
g. assegurar a dispensação adequada dos medicamentos; 
h. definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das 
necessidades decorrentes do perfil nosológico da população; 
i. assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, 
integrando sua programação à do estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e 
oportuna; 
j. adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que 
estejam definidos no Plano Municipal de Saúde como responsabilidade concorrente do município; 
k. utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades 
de medicamentos do município; 
l. investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando 
assegurar a qualidade dos medicamentos; 
m. receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda. 
O perfil nosológico diz respeito ao conjunto de doenças prevalentes e ou incidentes em uma 
determinada comunidade. É necessário conhecer o perfil da população para que o município faça as 
melhores escolhas na padronização do seu elenco municipal de medicamentos. A palavra nosológico 
não muda o objetivo, tão pouco o sentido da frase, apenas reforça a necessidade de conhecer a 
população para que o gestor do município faça as melhores escolhas na padronização do seu elenco 
municipal de medicamentos. Assim, a falta desta palavra não interfere no contexto da frase. A 
alternativa correta é a que cita como responsabilidade das Secretaria Municipais de Saúde a 
definição da relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das 
necessidades decorrentes do perfil da população. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 40: Os fármacos devem ser apresentados em uma forma que possa ser administrada a seres 
humanos em dose medida. O tipo de formulação depende da via desejada de administração. As 
formulações enterais, que incluem as apresentações oral, sublingual e retal, destinam-se à absorção 
no tubo digestivo. As formulações parenterais incluem injeções intravenosas, intramusculares e 
subcutâneas, inalantes, formulações tópicas e adesivos transdérmicos. A via preferida de 
administração é determinada por muitas variáveis, inclusive a estabilidade do fármaco e suas 
propriedades farmacocinéticas de absorção, distribuição, metabolismo (inclusive metabolismo de 
primeira passagem) e excreção. O termo parenteral provém do grego “para” (ao lado) e “enteros” (tubo 
digestivo), significando a administração de medicamentos “ao lado do tubo digestivo” ou sem utilizar o 
trato. É indicada quando se espera uma ação mais rápida da droga, na administração de 
medicamentos que se tornam ineficientes em contato com o suco digestivo. Todas as vias 
parenterais correspondem à administração na circulação sistêmica, uma vez que os sistemas 
vasculares que estão distribuídos em todas as estruturas do organismo e formam a “grande 
circulação”, recebendo sangue em todos os tecidos. A circulação sanguínea é o movimento do sangue 
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originado pelo bombeamento do coração que o envia para as artérias. Nesse caso, quando o fármaco 
é administrado via endovenosa, além de estar sendo administrado na corrente sanguínea, ele irá atuar 
na circulação sistêmica. Assim, a alternativa correta é que cita que a administração parenteral de 
fármacos, que consiste na introdução direta de um medicamento na circulação sistêmica, 
supera imediatamente as barreiras capazes de limitar a eficiência dos fármacos administrados 
por via oral. A ação é mais rápida e segura, não provocando irritação gástrica nem vômito, ou seja, 
superando imediatamente as barreiras capazes de limitar a eficiência dos fármacos administrados por 
via oral. 
 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 41: Os recursos procedem. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os 
candidatos. 
 
Portanto, a banca examinadora, defere os recursos interpostos e anula a questão. 
 
Questão 42: Em relação ao controle de estoque e abastecimento de medicamentos, o Consumo 
Médio Mensal (CMM) para cada medicamento corresponde à soma do total consumido em 
determinado período de tempo dividido pelo número de meses em que cada produto efetivamente 
esteve disponível e foi utilizado. Quanto mais regular é a disponibilidade do estoque ou o fornecimento, 
mais sensível será o resultado obtido.  
O Estoque Mínimo (EMin) é a quantidade mínima que se deve manter de cada produto até ser 
adquirido novo estoque, ou seja, a quantidade limite para se fazer um novo pedido.  
O Estoque de reserva ou de segurança (ER) é a quantidade de materiais necessários para cobrir 
eventuais flutuações no tempo de ressuprimento, decorrentes da entrega do produto ou demoras 
adicionais do fornecedor ou aumentos de demanda.  
O Tempo de Reposição é o tempo decorrido entre a solicitação da compra e o recebimento do produto, 
considerando o tempo gasto na emissão do pedido, a tramitação do processo de compra, o tempo de 
espera, a entrega do fornecedor, a entrada nos estoques até a disponibilidade para a utilização do 
medicamento. 
Portanto, a alternativa correta é a que cita que o Estoque de Reserva ou de segurança (ER) é a 
quantidade de materiais necessários para cobrir eventuais flutuações no tempo de 
ressuprimento, decorrentes da entrega do produto ou demoras adicionais do fornecedor ou 
aumentos de demanda. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 43: No Conteúdo Programático dos Conhecimentos Específicos para o cargo de Analista em 
Saúde – Farmácia, do Edital do Concurso 02/2017, dentro do item FARMÁCIA AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR, citava o controle de medicamentos, o armazenamento, as boas práticas de 
armazenamento, o controle de consumo, dentre outras especificações para estudo. Portando, a 
questão 43 encaixa-se perfeitamente nesse contexto, uma vez que está relacionada ao controle dos 
antimicrobianos.  
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 44: Por mais que o Estado de São Paulo tenha legislação própria (Portaria CVS Nº 23, de 29 
de novembro de 2003) pertinente a comercialização e controle do medicamento à base de substância 
retinóide – Isotretinoína, além de candidatos de outros Estados não terem como responsabilidade a 
obrigação de saber sobre Leis Estaduais, a referida Portaria CVS n° 23/2003 não constava no 
conteúdo programático para estudo, não podendo ser utilizada como argumento para anulação da 
questão. Para fins de argumentação, a legislação que deve ser utilizada nesta questão é apenas a 
Portaria n° 344/98. Assim, de acordo com essa Portaria:  



 
Art. 41. A Notificação de Receita "A" será válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão 
em todo o Território Nacional, sendo necessário que seja acompanhada da receita médica com 
justificativa do uso, quando para aquisição em outra Unidade Federativa. 
Art. 45. A Notificação de Receita "B", de cor azul, impressa as expensas do profissional ou da 
instituição, terá validade por um período de 30 (trinta) dias contados a partir de sua emissão e somente 
dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração. 
Art. 46. A Notificação de Receita "B" poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais 
formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 60 (sessenta) 
dias. 
Art. 50. A Notificação de Receita Especial, de cor branca, para prescrição de medicamentos a base de 
substâncias constantes da lista "C2" (retinóides de uso sistêmico) deste Regulamento Técnico e de 
suas atualizações será impressa às expensas do médico prescritor ou pela instituição a qual esteja 
filiado, terá validade por um período de 30 (trinta) dias contados a partir de sua emissão e somente 
dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração. 
Art. 52. O formulário da Receita de Controle Especial (ANEXO XVII), válido em todo o Território 
Nacional, deverá ser preenchido em 2 (duas) vias, manuscrito, datilografado ou informatizado, 
apresentando, obrigatoriamente, em destaque em cada uma das vias os dizeres: "1ª via - Retenção da 
Farmácia ou Drogaria" e "2ª via - Orientação ao Paciente". § 1º A Receita de Controle Especial deverá 
estar escrita de forma legível, a quantidade em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou 
rasura e terá validade de 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua emissão para medicamentos 
a base de substâncias constantes das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) e 
"C5" (anabolizantes) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações.  
Logo: 
(F) A notificação de receita "B", de cor azul, terá validade por um período de 30 (trinta) dias, contados 
a partir de sua emissão, em todo o território nacional. 
(V) A notificação de receita "A" é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão, em todo 
o território nacional. 
(V) A notificação de receita "B" poderá conter, no máximo, 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas 
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente, no máximo, a 60 (sessenta) dias. 
(V) A receita de controle especial deverá estar escrita de forma legível e terá validade de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data de sua emissão, para medicamentos à base de substâncias constantes 
das listas “C1”. 
(V) A notificação de receita especial, de cor branca, para prescrição de medicamentos à base de 
substâncias constantes da lista “C2” (retinoides de uso sistêmico) terá validade por um período de 30 
(trinta) dias, contados a partir de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que concedeu 
a numeração. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 45: Os candidatos têm razão. A farmacocinética é o estudo do destino dos fármacos no 
organismo após sua administração. Abrange os processos de absorção, distribuição, biotransformação 
e excreção, além da movimentação dos fármacos pelos diferentes sítios orgânicos.  
 
Assim sendo, o gabarito deverá ser alterado de: "A" para "D" – Prova Tipo: A; "E" para "D" – Prova 
Tipo: B; "C" para "D" – Prova Tipo: C e "B" para "D" – Prova Tipo: D. 
 
Portanto, a banca examinadora, defere os recursos interpostos e altera o gabarito para todas as 
versões. 
 
Questão 47: A análise dos estoques se deve a uma observação ininterrupta das variações sofridas 
pelos mesmos num período de tempo, bem como das suas causas e efeitos. Um sistema eficiente de 
gestão de estoque de medicamentos permite identificar em tempo oportuno: histórico da 
movimentação dos estoques (entradas e saídas), níveis de estoque (mínimo, máximo, ponto de 
ressuprimento), dados do consumo, demanda atendida e não atendida de cada produto utilizado, entre 
outras informações que possam ser úteis no processo de compra. 



 
A presença de grandes estoques de alguns medicamentos e a escassez de outros, é talvez um dos 
pontos que mais afligem os profissionais envolvidos com o processo gerencial. O método de 
classificação de materiais segundo a curva ABC é uma das estratégias aplicadas para o controle de 
gastos com estoque. Uma grande variedade de medicamentos no estoque aumenta a complexidade 
do gerenciamento, criando a necessidade de classificá-los com multicritérios, que podem ser: análise 
XYZ, tempo de ressuprimento, avaliação da demanda.  
A curva ABC é um método de classificação de informações, para que se separem os itens de maior 
importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número, para se estabelecer formas de 
gestão apropriada à importância de cada medicamento em relação ao valor total dos estoques. 
Segundo este procedimento, os materiais de consumo podem ser divididos em três clas- ses, 
considerando as variações devido à complexidade dos serviços oferecidos:  
•Classe A: Abriga o grupo de itens mais importantes que correspondem a um pequeno número de 
medicamentos, cerca de 20% dos itens, que representa cerca de 80% do valor total do estoque; 
•Classe B: Representa um grupo de itens em situação e valores intermediários entre a classe A e C, 
sendo 15% do total de itens em estoque e consomem 15% dos recursos; 
•Classe C: Agrupa cerca de 70% dos itens, cuja importância em valor é pequena, representando cerca 
de 20% do valor do estoque. 
Os medicamentos alocados na classe C pode-se trabalhar com maiores prazos de abastecimentos, 
aumentar os estoques de reserva e o controle pode ser mais flexível. 
Logo, com o contexto descrito, e como o enunciado da questão trata de medicamentos, tem-se as 
seguintes alternativas: 
(F) Os medicamentos incluídos na classe C estão no grupo de itens menos importantes que 
correspondem a um pequeno número de medicamentos, cerca de 20% dos itens, que representa cerca 
de 80% do valor total do estoque. 
(F) Os medicamentos da classe A representam um grupo de itens em situação e valores intermediários 
entre as classes B e C, sendo 50% do total de itens em estoque e consomem 19% dos recursos. 
(F) Os medicamentos da classe B agrupam cerca de 50% dos itens, cuja importância em valor é 
pequena, representando cerca de 50% do valor do estoque. 
(F) Os itens alocados na classe A podem ser trabalhados com maiores prazos de abastecimentos, 
diminuindo seus estoques de reserva e tendo um controle mais flexível. 
(V) A análise dos recursos financeiros alocados em cada medicamento vai demonstrar que um 
pequeno número de itens é responsável pelo comprometimento de um grande volume de recursos 
despendidos com materiais. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 48: A RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) trata-se de uma lista de 
medicamentos essenciais do SUS passa a orientar usuários, gestores e profissionais de saúde. 
Dentre as Relações constantes na RENAME, estão: 
I – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica; 
II – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; 
III – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; 
IV – Relação Nacional de Insumos; 
V – Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar. 
Portanto, não existe uma padronização, uma relação de medicamentos judiciais, até porque as 
demandas judiciais são de difícil previsibilidade.  
 
Assim, tem-se as seguintes alternativas: 
 
(V) Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 
(V) Relação Nacional de Insumos. 
(V) Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 
(V) Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica. 
(F) Relação Nacional de Medicamentos Judiciais. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 



 
Questão 49: Segundo a Lei 5991/73: 
“Art. 10 - A farmácia homeopática só poderá manipular fórmulas oficinais e magistrais, 
obedecida a farmacotécnica homeopática. 
Parágrafo único. A manipulação de medicamentos homeopáticos não constantes das farmacopeias ou 
dos formulários homeopáticos depende de aprovação do órgão sanitário federal. 
Art. 15 - A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, 
inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei.  
§ 1º - A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do 
estabelecimento.  
§ 2º - Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter técnico responsável substituto, 
para os casos de impedimento ou ausência do titular. 
§ 3º - Em razão do interesse público, caracterizada a necessidade da existência de farmácia ou 
drogaria, e na falta do farmacêutico, o órgão sanitário de fiscalização local licenciará os 
estabelecimentos sob a responsabilidade técnica de prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro, 
igualmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei. 
Art. 16 - A responsabilidade técnica do estabelecimento será comprovada por declaração de firma 
individual, pelos estatutos ou contrato social, ou pelo contrato de trabalho do profissional responsável.” 
Assim, mesmo que o técnico responsável seja substituto, este deverá ter sua responsabilidade técnica 
na Certidão de Regularidade do Conselho de Farmácia no Estabelecimento, uma vez que somente 
este documento comprovará que há responsabilidade formal no estabelecimento, na ausência do 
titular.  
“Art. 18 - É facultado à farmácia ou drogaria manter serviço de atendimento ao público para 
aplicação de injeções a cargo de técnico habilitado, observada a prescrição médica. 
§ 1º - Para efeito deste artigo o estabelecimento deverá ter local privativo, equipamento e acessório 
apropriados, e cumprir os preceitos sanitários pertinentes. 
§ 2º - A farmácia poderá manter laboratório de análises clínicas, desde que em dependência distinta e 
separada, e sob a responsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico.” 
Logo, com o contexto descrito na Legislação, tem-se as seguintes alternativas: 
A alternativa que diz: “é obrigatório que a farmácia mantenha serviço de atendimento ao público para 
aplicação de injeções a cargo de técnico habilitado, observada a prescrição médica”. É alternativa 
Incorreta. 
A alternativa que diz: “a farmácia homeopática só poderá manipular, além de fórmulas oficinais e 
magistrais, medicamentos alopáticos para uso externo”. É alternativa Incorreta. 
A alternativa que diz: “quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os limites 
farmacológicos, o responsável técnico pelo estabelecimento dispensará sem confirmar a posologia 
com o profissional que a prescreveu”. É alternativa Incorreta. 
A alternativa que diz: “a presença de farmacêutico responsável técnico é obrigatória em todo o horário 
de funcionamento de uma farmácia”. É alternativa Correta. 
A alternativa que diz: “na ausência do responsável técnico pela farmácia, é permitido o aviamento de 
fórmula que dependa de manipulação na qual figure substância sob regime de controle especial”. É 
alternativa Incorreta. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 


