MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO SELETIVO 004/2019
19 DE JANEIRO DE 2020

FARMACEUTICO

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de duas(02) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
Analise a tirinha e responda as questões 01 e 02:

Fonte: Internet.

01-Em relação à tirinha:
I-A formiga e o urubu observam a fartura de comida de Magali na esperança de se
alimentar das sobras.
II-No entanto, a fala da formiga revela um pressuposto que ela tem da personagem, que
é o fato de ser comilona.
III-A fala da formiga está estruturada num período composto por subordinação.
IV-O termo que estabelece a relação existente entre as orações é a conjunção que.
a)Somente I, II e III estão corretas.
b)Somente I, III e IV estão corretas.
c)Somente I, II e IV estão corretas.
d)As quatro proposições estão corretas.
e)Somente I e II estão corretas.
02-A formiga poderia ter substituído o verbo sobrar por:
a)emular
b)computar
c)cominar
d)deslindar
e)sobejar
03-“Segundo o que combinamos, eu retorno em fevereiro.” Os termos em destaque
estabelecem ideia de:
a) comparação
b) conformidade
c) consequência
d) causalidade
e) finalidade
04) Dadas as frases:
1-Colabore para manter uma cidade e um país mais organizado.

2-Colabore para manter um país e uma cidade mais organizada.
3-Colabore para manter uma cidade e um país mais organizados.
Em relação à concordância nominal:
a) Somente 3 está correta.
b) Somente 1 e 3 estão corretas.
c) Somente 1 está correta.
d) Somente 2 e 3 estão corretas.
e) Todas estão corretas
05)A frase que está adequada à norma culta padrão é:
a) É preferível andar de bicicleta a que abastecer a moto.
b) É preferível andar de bicicleta ante a abastecer a moto.
c) É preferível andar de bicicleta a abastecer a moto.
d) É preferível andar de bicicleta do que abastecer a moto.
e) É preferível andar de bicicleta de que abastecer a moto.

Matemática
06) Um professor do ensino médio coloca a seguinte matriz quadrada no quadro:
[

]

(a) 3.

. Qual o valor que
(b) 6.

deve assumir para a determinante seja verdadeira?

(c) 8.

(d) 10.

(e) 12.

07) Leonardo tem a opção de fazer uma aplicação de R$ 20.000,00. Que seria aplicar
num fundo que rende 1,1% ao mês na modalidade de juro simples. Qual o montante que
ele deve receber se optar por uma aplicação de 3 meses
(a) R$ 20.660,00

(b) R$ 20.220,00

(c) R$ 21.320,00

(d) R$ 20.734,12

(e) R$ 20.743,12
08) Um terreno retangular tem um perímetro de 100m, sabe-se, no entanto, que a
medida do comprimento é o quadruplo da medida da largura. Com bases nessas
informações esse terreno apresenta uma área de:
(a) 320m².

(b) 360m².

(c) 400m².

(d) 420m².

(e) 160m².

08) Uma indústria de peças metálicas onde sua produção da primeira hora do dia até a
oitava hora aumenta de modo a obedecer a uma progressão aritmética. Desta forma a
primeira hora produz 20 peças metálicas e no final da oitava hora produz 76 peças e
produzindo nessas oito horas um total de 384 peças. De quanto é a razão r que
representa o aumento de produção de peças neste caso?
(a) 12.

(b) 18.

(c) 8.

(d) 23.

(e) 10.

10) Na construção de um muro de 42 metros de comprimento 4 pedreiros trabalhando 6
horas diárias levaram 12 dias para finaliza-lo. Se esse mesmo muro tivesse sido feito
por 6 pedreiros com uma jornada de 8 horas diárias quantos dias teria sido executado?
(a) 10 dias.

(b) 8 dias.

(c) 9 dias.

d) 7dias.

(e) 6 dias.

Conhecimentos Específicos
11. Sobre os medicamentos anti-hipertensivo, assinale a alternativa correta:
I) Metildopa é um agente anti-hipertensivo de ação central. Trata-se de um prófármaco, que exerce sua ação anti-hipertensiva através de um metabólito ativo.
Atualmente, é usada principalmente no tratamento da hipertensão durante a
gravidez, em virtude de sua segurança nesta condição.
II) Os pacientes caucasianos jovens e de meia-idade têm maior probabilidade de
responder a inibidores da ECA (enzima conversora da angiotensina); os afroamericanos idosos, como grupo, são mais resistentes ao efeito hipotensor desses
fármacos.
III) Ao contrário dos inibidores da ECA, os antagonistas dos receptores de
angiotensina II não causam tosse, e a incidência de angioedema com o seu uso é
bem menor do que aquela observada com os inibidores da ECA.
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente III está correta.
d) Somente II e III estão corretas.
e) I, II e II estão corretas.
12. Marque V para verdadeiro e F para falso em relação aos bloqueadores
neuromusculares e em seguida assinale a alternativa correta.
(
) Bloqueadores neuromuscular não competitivos ou despolarizantes têm estrutura
semelhante à acetilcolina, ligam-se aos receptores colinérgicos nicotínicos e os ativam.
(
) Dentre os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, suxametônio é o
único agente em uso clínico.
( ) Bloqueadores neuromusculares não despolarizantes são agonistas competitivos dos
receptores colinérgicos nicotínicos e atuam impedindo a despolarização.
(
) Tubocurarina, pancurônio e vecurônio são exemplos de bloqueadores
neuromusculares não despolarizantes.
(
) Além de causar relaxamento muscular, os bloqueadores neuromusculares
periféricos têm propriedades analgésicas e amnésicas.
a) V, F, F, V, F.
b) V, V, F, F, V.
c) F, F, F, V, F.
d) F, V, F, V, F.
e) V, F, V, F, V.
13. Sobre os fármacos que atuam como antagonistas dos receptores betaadrenérgicos, é correto afirmar:

I)

Betabloqueadores de primeira geração , não seletivos, como o propranolol
são utilizados, entre outras indicações, para tratamento de angina de peito,
hipertensão, arritmias cardíacas e profilaxia da enxaqueca.
II)
Atenolol é um antagonista β1-seletivo, desprovido de atividade
simpaticomimética intrínseca e de atividade estabilizadora da membrana. É
lipofílico, tendo boa penetração no Sistema Nervoso Central.
III)
Tartarato de metoprolol e succinato de metoprolol apresentam diferenças
farmacocinéticas, não sendo possível a intercambialidade entre eles. As
diferenças farmacocinéticas vão resultar em esquemas posológicos diferentes
para succinato e tartarato de metoprolol, ou seja, são empregadas doses e
intervalos entre as doses diferentes entre eles.
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente III está correta.
d) Somente I e II estão corretas.
e) Somente I e III estão corretas.
14. Sobre os fármacos utilizados no tratamento da hipertensão, é incorreto afirmar:
a) Ginecomastia e diminuição da libido são efeitos adversos raros relacionados a
espironolactona, diurético poupador de potássio.
b) Vasodilatadores diretos, como hidralazina, podem causar hipotensão postural,
palpitações e cefaleia.
c) Diuréticos tiazídicos, como hidroclorotiazida e clortalidona, podem acentuar
hiperuricemia e espoliam potássio.
d) Tosse é um efeito adverso comum associado aos bloqueadores de receptores de
angiotensina 2, como captopril.
e) A associação entre diuréticos tiazídicos e/ou de alça com fármacos digitálicos
predispõem à intoxicação por hipopotassemia.
15. Assinale a alternativa correta sobre os fármacos utilizados no tratamento de
epilepsia:
a) A fenitoína tem taxa de eliminação não-linear, ou seja, sua taxa de eliminação
varia em função da sua concentração. Em consequência, sua concentração
plasmática aumenta desproporcionalmente à medida que a dose é elevada.
b) A sedação é o efeito adverso mais frequente do fenobarbital, evidencia-se em
certo grau em todos os pacientes no início do tratamento, mas sobrevém
tolerância durante o uso crônico.
c) A intoxicação aguda por carbamazepina pode acarretar estupor ou coma,
hiperirritabilidade, convulsões e depressão respiratória.
d) A oxcarbazepina é um cetoanálogo da carbamazepina. É um pró-fármaco, sendo
convertido quase imediatamente em seu metabólito ativo.
e) Todas as alternativas estão corretas.
16. Sobre os fármacos benzodiazepínicos, assinale a alternativa incorreta afirmar:
a)
Benzodiazepínicos mais lipofílicos, como diazepam, têm rápido início de
efeito, mas, a duração de seu efeito é mais curta.
b)
A administração de benzodiazepínicos com alimentos tende a diminuir a
velocidade de absorção.
c)
Benzodiazepínicos são eliminados no leite materno e efeitos adversos podem
ser observados no lactente.

d)
e)

Efeitos adversos paradoxais, tais como agressividade e raiva, são comuns
com benzodiazepínicos e não estão relacionados com a dose administrada.
Apesar dos efeitos adversos, os benzodiazepínicos são relativamente
seguros. Mesmo em altas doses raramente são fatais, a menos que outros
fármacos sejam tomados concomitantemente.

17. Sobre os fármacos antipsicóticos, marque V para verdadeiro e F para falso e em
seguida assinale a alternativa correta.
(
) Antipsicóticos típicos ou convencionais são conhecidos como neurolépticos,
devido ao alto risco de efeitos adversos extrapiramidais secundários ao antagonismo de
receptores dopaminérgicos D2.
( ) Antipsicóticos podem diminuir o limiar convulsivante, facilitando a ocorrência de
convulsões em pacientes epilépticos. Pode ser necessário aumentar a dose do
anticonvulsivante.
(
) Antipsicóticos podem causar reação distônica aguda, acatisia, parkinsonismo e
síndrome neuroléptica maligna, que não melhoram com a administração de
antiparkinsonianos.
(
) Discinesia tardia acentua-se com a suspensão do antipsicótico e uso de
antiparkinsonianos.
(
) Antipsicóticos estão associados a efeitos adversos anticolinérgicos, tais como
sialorreia, diarreia, bradicardia e incontinência urinária.
a) V, V, V, V, V.
b) V, F, V, F, V.
c) F, F, F, V, V.
d) V, V, F, V, F.
e) F, F, V, V, F,
18. Em relação aos medicamentos antidepressivos, é correto afirmar:
I)
Período de latência de duas a três semanas é comum a todos os
antidepressivos, não se devendo modificar doses antes de transcorrido esse
tempo.
II)
É preciso estimular a adesão dos pacientes durante a latência, pois, além de
não ter ocorrido efeito desejado, ainda podem aparecer manifestações
adversas precoces.
III)
Os antidepressivos potencializam os efeitos depressores do Sistema Nervoso
Central do álcool.
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente III está correta.
d) Somente I e II estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
19. Sobre o fármaco lítio, utilizado como estabilizante de humor, é incorreto
afirmar:
a) Lítio é um metal alcalino cujas características físico-químicas são semelhantes
às de sódio, potássio, cálcio e magnésio.
b) Bloqueio da função dopaminérgica e facilitação de função serotonérgica têm
sido relacionados aos efeitos antimaníacos e antidepressivos do lítio,
respectivamente.

c) Lítio tem índice terapêutico baixo. Mesmo com doses adequadas, alguns efeitos
adversos (náusea e fadiga) podem ocorrer no início do tratamento.
d) A associação entre lítio e diuréticos deve ser evitada, pois a excreção de lítio é
aumentada, dificultando a manutenção do nível terapêutico.
e) Os efeitos tóxicos crônicos incluem déficit da função renal, alterações da
tireoide, manifestações cutâneas, leucocitose e ganho de peso.
20. Sobre os fármacos utilizados no tratamento da Doença de Alzheimer, assinale a
alternativa correta:
I)
A donepezila é um inibidor seletivo da acetilcolinesterase no Sistema
Nervoso Central, com poucos efeitos na acetilcolinesterase dos tecidos
periféricos. Tem meia-vida longa, possibilitando a administração de uma
única dose diária.
II)
A memantina, utilizada na Doença de Alzheimer moderada a grave, atua
como agonista de receptores glutamatérgicos N-metil-D-aspartato (NMDA).
III)
Os efeitos adversos mais comuns da rivastigmina incluem tontura, cefaleia,
náusea, vômitos, diarreia, anorexia, fadiga, insônia, confusão e dor
abdominal.
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta
c) Somente III está correta
d) Somente I e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
21. Sobre os fármacos utilizados no tratamento de dislipidemias, assinale a
alternativa correta:
a) As estatinas são os agentes mais efetivos e mais bem tolerados para o tratamento
da dislipidemia. Atuam como agonistas da 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A
(HMG-CoA) redutase, que catalisa a biossíntese do colesterol .
b) A sinvastatina é um pró-fármaco, que é modificada no fígado na forma ativa de
lactona. Seus efeitos máximos sobre os níveis plasmáticos de colesterol são
alcançados em 7 a 10 dias.
c) O risco de miopatia e rabdomiólise associado às estatinas não está relacionado
com as concentrações plasmáticas destas.
d) Os fibratos são indicados no tratamento de hipertrigliceridemia, objetivando a
prevenção de pancreatite aguda.
e) A ezetimiba reduz os níveis de colesterol por inibir a absorção de colesterol
pelos enterócitos no intestino delgado, não devendo ser associada às estatinas..
22. Sobre os fármacos que atuam no sistema gastrintestinal, assinale a alternativa
incorreta:
a) Os supressores mais potentes da secreção de ácido gástrico são os inibidores da
H+, K+ - ATPase gástrica (bomba de prótons), tais como, omeprazol,
esomeprazol e pantoprazol.
b) Os inibidores da bomba de prótons são pró-fármacos que exigem ativação em
ambiente ácido.
c) Os antiácidos a base de hidróxido de magnésio e de alumínio são considerados
eficazes e seguros, sendo amplamente empregados. Podem ser administrados
concomitantemente com outros fármacos, pois não afetam a absorção.

d) Os inibidores da bomba de prótons, em doses adequadas, podem reduzir a
produção diária de ácido gástrico (basal e estimulada) em 80 a 95%.
e) Os antagonistas dos receptores H2, tais como cimetidina e ranitidina, inibem a
produção de ácido gástrico ao competir reversivelmente com a histamina pela
sua ligação aos receptores H2 na membrana basolateral das células parietais.
23. Sobre os fármacos que afetam a função gastrintestinal, é correto afirmar:
I)
Os principais efeitos colaterais da metoclopramida são reações
extrapiramidais, sendo mais comuns em crianças e adultos jovens, e com
doses mais altas.
II)
A metoclopramida pode causar galactorréia devido ao bloqueio do efeito
inibitório da dopamia na secreção de prolactina.
III)
A domperidona, por não atravessar facilmente a barreira hematoencefálica, é
desprovida de efeitos extrapiramidais.
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente III está correta.
d) Somente I e II estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
24. Sobre os fármacos antimicrobianos, assinale a alternativa correta:
a) Cloranfenicol possui amplo espectro de atividade antimicrobiana. Tem efeitos
adversos raros, mas graves, incluindo supressão medular não relacionada à dose.
b) Quinolonas, como clindamicina e vancomicina, têm sua absorção diminuída por
antiácidos, devido à quelação destas.
c) A concentração de eritromicina base microbiologicamente ativa no soro é
semelhante para as várias preparações disponíveis do fármaco (estolato,
estearato, etinilssuccinato).
d) Aminoglicosídeos, como a doxiciclina, podem causar alterações dentárias como
hipoplasia de esmalte e coloração dos dentes, sendo por isso contraindicados em
gestantes e crianças até 8 anos.
e) Ceftriaxona, cefalosporina de segunda geração, está disponível na forma
parenteral (intramuscular e intravenosa) para tratamento de meningites
bacterianas.
25. Sobre os fármacos utilizados no tratamento da asma, é correto afirmar:
I)
Salmeterol é um agonista dos receptores betaadrenérgicos de ação longa com
alta seletividade pelo subtipo β2.
II)
Agonistas dos receptores β2-adrenérgicos de ação curta, como a terbutalina,
são usados no tratamento inalatório do broncoespasmo agudo.
III)
Os glicocorticoides inalatórios são utilizados profilaticamente para controlar
a asma, em vez da sua administração aguda para reverter os sintomas
asmáticos.
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente III está correta.
d) Somente I e II estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.

26. De acordo com a Portaria 344 de 12 de maio de 1998, que aprova o
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle
especial, e suas atualizações, marque V para verdadeiro e F para falso e depois
assinale a alternativa correta.
( ) As vendas de medicamentos a base da substância Misoprostol constante da lista
"C3" (outras substâncias sujeitas a controle especial) são restritas a estabelecimentos
hospitalares devidamente cadastrados e credenciados junto a Autoridade Sanitária
competente.
( ) A dispensação por farmácias e drogarias de medicamentos de uso sistêmico a
base de substâncias constantes da lista "C2" (retinóicas), somente poderá ser
realizada mediante o credenciamento prévio efetuado pela Autoridade Sanitária
Estadual.
( ) É proibida a manipulação em farmácias das substâncias constantes da lista "C2"
(retinóicas), na preparação de medicamentos de uso sistêmico e tópico, e de
medicamentos a base das substâncias constantes da lista "C3" (imunossupressoras)
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações.
( ) É vedado o transporte de medicamentos a base de substâncias, constantes das
listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, por pessoa física, quando
de sua chegada ou saída no país, em viagem internacional, sem a devida cópia da
prescrição médica.
( ) As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser
feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente.
a) F, V, F, V, V.
b) F, V, F, V, F.
c) V, F, V, F, V.
d) F, V, V, V, V.
e) V, V, F, V,V.
27. De acordo com a Portaria 344 de 12 de maio de 1998, que aprova o
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle
especial, e suas atualizações, é correto afirmar:
I)
A Notificação de Receita Especial para dispensação de medicamentos de uso
sistêmico que contenham substâncias constantes da lista "C3" (retinóicas)
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, deverá estar
acompanhada de "Termo de Consentimento Pós-Informação" (ANEXO XV
e ANEXO XVI), fornecido pelos profissionais aos pacientes alertando-os
que o medicamento é pessoal e intransferível, e das suas reações e restrições
de uso.
II)
A quantidade prescrita de cada substância constante da lista "C1" (outras
substâncias sujeitas a controle especial) e "C5" (anabolizantes), deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, ou medicamentos que as
contenham, ficará limitada a 5 (cinco) ampolas e para as demais formas
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a no máximo
60 (sessenta) dias. No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos
antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará limitada até 6
(seis) meses de tratamento.
III)
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,

a)
b)
c)
d)
e)

em destaque em cada uma das vias os dizeres: "1ª via - Retenção da
Farmácia ou Drogaria" e "2ª via - Orientação ao Paciente".
Somente I e II estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.
Somente III está correta.

28. De acordo com a RDC 20, de 5 de maio de 2011, que dispõe sobre o controle de
medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso
sob prescrição, isoladas ou em associação, assinale a alternativa incorreta:
a) A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em
receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, não havendo,
portanto modelo de receita específico.
b) Não há limitação do número de itens contendo medicamentos antimicrobianos
prescritos por receita.
c) Os estabelecimentos deverão manter à disposição das autoridades sanitárias, por
um período de 5 (cinco) anos a documentação referente à compra, venda,
transferência, perda e devolução das substâncias antimicrobianas bem como dos
medicamentos que as contenham.
d) As bulas e os rótulos das embalagens dos medicamentos contendo substâncias
antimicrobianas da lista constante do Anexo I desta Resolução devem conter, em
caixa alta, a frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER
VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".
e) No ato da dispensação devem ser registrados nas duas vias da receita os
seguintes dados: I - a data da dispensação; II - a quantidade aviada do
antimicrobiano; III - o número do lote do medicamento dispensado; e IV - a
rubrica do farmacêutico, atestando o atendimento, no verso da receita.
29. De acordo com o Código de Ética Farmacêutica, aprovado pela resolução nº 596
de 21 de fevereiro de 2014, é correto afirmar:
I)
O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por
omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou delegar no exercício da
profissão.
II)
O farmacêutico deve exercer a profissão com honra e dignidade, devendo
dispor de condições de trabalho e receber justa remuneração por seu
desempenho.
III)
É direito do farmacêutico decidir, justificadamente, sobre o aviamento ou
não de qualquer prescrição, bem como fornecer as informações solicitadas
pelo usuário.
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Somente I e II estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
30. De acordo com a Lei Nº 13.021 de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o
exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, é incorreto afirmar:

a) Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas atividades, a organizar e manter
cadastro atualizado com dados técnico-científicos das drogas, fármacos e
medicamentos disponíveis na farmácia;
b) Ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico, obrigam-se os estabelecimentos
à contratação de novo farmacêutico, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
atendido o disposto nas Leis nos 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e 6.437, de
20 de agosto de 1977.
c) É responsabilidade do poder público assegurar a assistência farmacêutica,
segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, de universalidade,
equidade e integralidade.
d) O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos farmacêuticos agirão
sempre solidariamente, realizando todos os esforços para promover o uso
racional de medicamentos.
e) É responsabilidade do estabelecimento farmacêutico fornecer condições
adequadas ao perfeito desenvolvimento das atividades profissionais do
farmacêutico.

