
 

 

 

GABARITO DEFINITIVO 

PROCESSO DE SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL Nº 002, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 – PROVAS 19 DE NOVEMBRO DE 2021. 

GABARITO DEFINITIVO DA PROVAS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO: FARMÁCIA 

QUESTÕES OBJETIVAS 
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PADRÃO DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

11 –  

O PACTO PELA VIDA: O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos 
sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação 
de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais, 
fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias, 
promoção da saúde; atenção básica à saúde. 

O PACTO EM DEFESA DO SUS: envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias 
federativas no sentido de reforçar, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para 
a saúde. Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, 
explicitando o compromisso de cada uma delas. 

O PACTO DE GESTÃO DO SUS: estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado 
de forma a diminuir as competências concorrentes. Esse estabelece as diretrizes para a gestão 
do sus, com ênfase na descentralização; regionalização; financiamento; programação pactuada 
e integrada; regulação; participação e controle social; planejamento; gestão do trabalho e 
educação na saúde.  

12 –  

É proibido ao farmacêutico: 
I- Exercer simultaneamente a Medicina; 
II- Produzir, manipular, fornecer, manter em estoque, armazenar, comercializar, dispensar 

ou permitir que sejam dispensados meio, instrumento, substância, conhecimento, 
medicamento, fórmula magistral/oficinal ou especialidade farmacêutica, fracionada ou 
não, que não inclua a identificação clara e precisa sobre a(s) substância(s) ativa(s) nela 
contida(s), suas respectivas quantidades, bem como informações imprescindíveis de 
rotulagem e garantia da procedência e rastreabilidade, contrariando as normas legais e 
técnicas, excetuando-se a dispensação hospitalar interna, em que poderá haver a 
codificação do medicamento que for fracionado sem, contudo, omitir o seu nome ou 
fórmula; 

III- Extrair, produzir, fabricar, transformar, beneficiar, preparar, manipular, purificar, 
embalar, reembalar medicamento, produto, substância ou insumo, em contrariedade à 
legislação vigente, ou permitir que tais práticas sejam realizadas; 

IV- Armazenar, estocar, manter em depósito, ainda que transitoriamente, distribuir, 
transportar, importar, exportar, trazer consigo medicamento, produto, substância ou 
insumo, em contrariedade à legislação vigente, ou permitir que tais práticas sejam 
realizadas; 



 

 

 

V- Fracionar medicamento, produto, substância ou insumo, em contrariedade à legislação 
vigente, ou permitir que tais práticas sejam realizadas; 

VI- Expor, comercializar, dispensar ou entregar ao consumo medicamento, produto, 
substância ou insumo, em contrariedade à legislação vigente, ou permitir que tais 
práticas sejam realizadas; 

VII- Prescrever, ministrar ou utilizar medicamento, produto, substância ou insumo, em 
contrariedade à legislação vigente, ou permitir que tais práticas sejam realizadas; 

VIII-  Delegar ou permitir que outros profissionais pratiquem atos ou atribuições privativas da 
profissão farmacêutica; 

IX- Fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados, sob qualquer forma, 
substância, medicamento ou fármaco para uso diverso da indicação para a qual foi 
licenciado, salvo quando baseado em evidência ou mediante entendimento com o 
prescrito, formalizado por escrito no verso da prescrição, prontuário ou em documento 
específico; 

X- Coordenar, supervisionar, assessorar ou exercer a fiscalização sanitária ou profissional 
quando for sócio ou acionista de qualquer categoria, ou interessado por qualquer forma, 
bem como prestar serviços a empresa ou estabelecimento que forneça drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, bem como a laboratórios, 
distribuidoras ou indústrias, com ou sem vínculo empregatício; 

XI- Intitular-se responsável técnico por qualquer estabelecimento sem a autorização prévia 
do CRF, comprovada mediante a Certidão de Regularidade correspondente; 

XII- Realizar a dispensação ou aviar prescrições médicas ou de outros profissionais em 
desacordo com a técnica farmacêutica e/ou as boas práticas de farmácia e/ou a 
legislação vigente; 

XIII- Produzir, fabricar, fornecer, em desacordo com a legislação vigente, radio fármacos e 
conjuntos de reativos ou reagentes, destinados às diferentes análises complementares 
do diagnóstico clínico; 

XIV- Alterar o processo de fabricação de produtos sujeitos a controle sanitário, modificar os 
seus componentes básicos, nomes e demais elementos objeto do registro, contrariando 
as disposições legais e regulamentares; 

XV- Receber estagiário do curso de graduação em Farmácia e/ou de pós-graduação sem o 
Termo de Compromisso de Estágio, ou outro documento que vier a substituí-lo, para a 
instituição na qual trabalha; 

XVI- Exercer o magistério, coordenar, supervisionar ou ser preceptor de estágio em cursos 
de graduação e/ou de pós-graduação na área da Farmácia que descumpram a 
legislação vigente.  

  


