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Apresentação

O livro "1.000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Farmácia" é o mais organizado e 
completo livro para os Farmacêuticos que desejam ser aprovados em concursos, no Brasil. Fruto de um 
rigoroso trabalho de seleção de questões de concursos anteriores, seguidas de resoluções comentadas, 
atende às mais diversas áreas de conhecimento da Farmácia.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fundamental 
importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames, na área:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores especializados. 
2. 100% das questões são de concursos passados.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos concursos. 
4.  Resumos práticos ao final de cada disciplina.
5.  Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade, sinalizadas de acordo com o seguinte mo-

delo:

Por fim, optamos em incluir um capítulo de Língua Portuguesa, Matemática e Informática ao final do 
livro, por entender a relevância que tais matérias têm tido nos concursos. 

O livro "1.000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Farmácia" será um grande facili-
tador para seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e principalmente, ajudará 
você a atingir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Leandro Pinto Lima
Editor
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Deontologia, Legislação e Ética 
Profissional Farmacêutica 1

Magno Teixeira

ÉTICA E CÓDIGO DE ÉTICA DA PROFISSÃO 
FARMACÊUTICA

01 (FARMACÊUTICO - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 
- UNIFESP - 2014) De acordo com o Código de 

Ética da Profissão Farmacêutica, o farmacêutico: 

I. Tem o direito de interagir com o profissional 
prescritor, quando necessário, para garantir a 
segurança e a eficácia da terapêutica farma-
cológica, com fundamento no uso racional de 
medicamentos; 

II. Pode anunciar produtos farmacêuticos ou pro-
cessos por meios capazes de induzir ao uso in-
discriminado de medicamentos; 

III. Deve comprometer-se a prestar colaboração 
aos colegas que dela necessitem, assegurando-
-lhes consideração, apoio e solidariedade que 
reflitam a harmonia e o prestígio da categoria; 

IV. Quando atuante no serviço público, pode co-
brar ou receber remuneração do usuário do 
serviço. 

Destas afirmativas, quais estão INCORRETAS? 

Ⓐ As assertivas I e III. 
Ⓑ As assertivas I, II e IV. 
Ⓒ As assertivas II e IV. 
Ⓓ Nenhuma das assertivas. 
Ⓔ Todas as assertivas.

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: CORRETA. O profissional farmacêutico tem 
o direito de interagir com o prescritor, conforme 
previsto no Código de Ética Farmacêutica. Resolu-
ção CFF nº 596/14 artigo 11, inciso II.
Assertiva II: INCORRETA. O farmacêutico deve agir na 
promoção da saúde e isso inclui o uso racional de 
medicamentos.

Assertiva III: CORRETA. Conforme o Código de Ética 
Farmacêutica, o trecho é um recorte Ipsis litteris da 
Resolução CFF nº 596/14 artigo 17, inciso III.
Assertiva IV: INCORRETA. O código de Ética Farmacêu-
tica, Resolução CFF nº 596/14 artigo 15, inciso II in-
forma que “Atuando no serviço público, é vedado 
cobrar ou receber remuneração de usuário”.
▍Resposta: Ⓒ

02 (FARMACÊUTICO - UNIRIO - 2016) Considerando-
-se o Código de Processo Ético (Anexo II, da 

Resolução do Conselho Federal de Farmácia n.º 
596/2014), para fins de apuração, a abertura de 
processo ético-disciplinar inicia-se por ato:

Ⓐ do presidente da Comissão de Ética do Conselho 
Regional de Farmácia.
Ⓑ do fiscal chefe da fiscalização do Conselho Re-
gional de Farmácia.
Ⓒ do denunciante, que pode ser qualquer pessoa 
física ou jurídica.
Ⓓ do presidente do Conselho Regional de Farmá-
cia.
Ⓔ de qualquer fiscal do Conselho Regional de Far-
mácia.

Grau de dificuldade: fácil.

Alternativas A, B, C e E: INCORRETAS.
Alternativa D: CORRETA. O código de ética da profissão 
farmacêutica estabelece que as comissões de ética, 
no âmbito dos Conselhos Regionais de Farmácia, 
possuem competência para emissão de parecer 
que indique de forma fundamentada pela abertu-
ra ou não de processo ético. No entanto, cabe ao 
presidente do Conselho Regional a decisão final de 
instaurar o feito. Para tanto, o retorno com a deci-
são à comissão de ética deverá obedecer ao prazo 

GRAU DE DIFICULDADE
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de 20 dias. Em todo caso, cabe recurso ao Conselho 
Federal de Farmácia no prazo de 30 dias.

03 (FARMACÊUTICO - SES/MG - FUNCAB - 2014) Embora 
a ética, mesmo quando empregada no sen-

tido original da palavra (do grego) não seja enten-
dida consensualmente como sinônimo de moral 
(do latim), ambas, grosso modo, dizem respeito a 
valores, hábitos e costumes de uma sociedade ou 
cultura. Assim, é correto afirmar que:

Ⓐ os valores éticos e morais são transmitidos de 
pai para filho, geneticamente, assim como os carac-
teres físicos de uma pessoa.
Ⓑ a ação moral, para as religiões como um todo, 
é autônoma e independente, já que o homem age 
não por dever, mas de acordo com o que a Razão 
estabelece.
Ⓒ o sujeito moral é aquele que busca o bem e evita 
o mal, segundo as definições da cultura de certo e 
errado, justo e injusto.
Ⓓ os princípios éticos e morais são comuns a to-
dos os povos e lugares, a despeito das condições 
em que vivem as pessoas, segundo o relativismo 
moral.
Ⓔ a origem da moral e do senso de moralidade 
é notada pela maioria das pessoas, que tendem a 
não naturalizar costumes e valores coletivos.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Algumas questões podem vir 
tentando confundir o conceito de moral e ética, 
que não são sinônimos, sendo a moral os valores 
assimilados pelo indivíduo na sociedade, cultura, 
religião e família etc, norteando o que é certo ou 
errado, e a ética, uma reflexão filosófica sobre o 
conteúdo moral, tentando explicar as regras morais 
e podendo, inclusive, questioná-las.
Alternativa A: INCORRETA. Não há que se falar em ge-
nética. Os valores morais e o comportamento ético 
são adquiridos no convívio familiar, na educação 
do dia a dia.
Alternativa B: INCORRETA. Para cada religião, uma ação 
é moral se praticada em consonância com os dog-
mas pregados por esta, não sendo, portanto autô-
noma e independente.
Alternativa C: CORRETA. Um fator de influência na gera-
ção de valores morais é a religião, que prega buscar 
o bem e evitar o mal. Outro fator é o meio cultural, 
que determina conceitos de certo ou errado e justo 
ou injusto.

Alternativa D: INCORRETA. Não são comuns, pois são 
frutos de influências diversas como religião e cultu-
ra, que são diferentes nos muitos povos e lugares.
Alternativa E: INCORRETA. É notada nas pessoas que 
tendem a naturalizar costumes e valores.

04 (FARMACÊUTICO - SES/MG - FUNCAB - 2014) A ética 
aplicada é um ramo contemporâneo da Filo-

sofia que discute os efeitos negativos da ciência e 
das tecnologias sobre a vida das pessoas. NÃO é, 
filosoficamente, visto como problema ético:

Ⓐ o uso militar dos conhecimentos genéticos, 
como a produção de armas biológicas.
Ⓑ a produção de alimentos transgênicos, muito 
mais resistentes a pragas e outros problemas am-
bientais, em substituição a alimentos naturais.
Ⓒ a chamada “sondagem genética”, por meio da 
qual se pretende detectar, por exemplo, pessoas 
que teriam genes predispostos a certas doenças e 
a práticas criminosas.
Ⓓ a biologia molecular que, descobrindo a origem 
da vida, abalou as concepções religiosas e a moral 
tradicional.
Ⓔ a modificação das células reprodutoras, a fim de 
alcançar o ideal de purificação da espécie, através 
da eliminação dos “impuros” e dos “inferiores”.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. É um problema ético. Gené-
tica deve ser usada para o bem da humanidade e 
não contra ela.
Alternativa B: INCORRETA. É um problema ético. Não se 
sabe totalmente quais interações esses alimentos 
transgênicos podem ter com o corpo humano e 
com o meio ambiente. Há o direito de escolha da 
população e risco de extinção da espécie natural. 
Alternativa C: INCORRETA. É um problema ético. Abre 
possibilidade da criação de fatores de exclusão so-
cial, trabalhista etc.
Alternativa D: CORRETA. Não abalou as concepções reli-
giosas. Os cristãos continuam criacionistas e a mo-
ral tradicional é a mesma.
Alternativa E: INCORRETA. As ideias de eugenia (pureza 
racial) culminaram com o holocausto judeu. São 
um fator de discriminação, portanto, um problema 
ético.

05 (FARMACÊUTICO - AERONÁUTICA - CADAR - 2014) Cer-
to farmacêutico assumiu a responsabilidade 
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técnica de uma farmácia hospitalar na área de qui-
mioterápicos. Chegando ao local da manipulação, 
encontrou uma série de irregularidades, que foram 
relatadas e encaminhadas ao diretor administrativo 
para providências. Informou, ainda, que só entraria 
em atividade técnico-profissional após sanadas 
essas inconsistências. Sabe-se que o farmacêutico 
pode adotar essa conduta, pois o código de ética 
prevê que ele

Ⓐ tem livre decisão em relação às suas ações téc-
nico-científicas sem informar ao Conselho Regional 
de Farmácia.
Ⓑ pode optar por utilizar ou não o código em re-
lação às suas ações técnico-científicas, e, assim, po-
derá agir segundo o código ou não.
Ⓒ pode se opor a exercer a profissão, ou suspen-
der a sua atividade individual ou coletivamente, em 
instituição pública e privada, onde inexistam remu-
neração ou condições dignas de trabalho, ou que 
possam prejudicar o usuário.
Ⓓ pode negar a realização de atos farmacêuticos, 
mesmo que autorizados por lei, contrários aos di-
tames da ciência e da técnica, comunicando o fato, 
quando for o caso, ao usuário, a outros profissionais 
envolvidos ou ao respectivo Conselho Regional de 
Farmácia.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei. Havendo previsão legal, isso vincula as ações 
das pessoas. Sendo assim, não há que se falar em 
seguir opções pessoais. No entanto, em alguns 
casos, a lei pode facultar o indivíduo agir expressa-
mente desta ou daquela maneira.
Alternativa A: INCORRETA. Deve informar ao Conselho 
Regional de Farmácia. Resolução CFF nº 596/14, 
artigo 12.
Alternativa B: INCORRETA. Deve agir sempre com res-
peito às disposições do Código de Ética.
Alternativa C: CORRETA. É um direito garantido pelo Có-
digo de Ética. Resolução CFF nº 596/14, artigo 11, 
incisos IV e V.
Alternativa D: INCORRETA. Se autorizados por lei, não 
pode haver negativa. Caso contrário, sim. Resolu-
ção CFF nº 596/14, artigo 11, inciso VI.

06 (FARMACÊUTICO - ANVISA - CETRO - 2013) Nas pes-
quisas envolvendo a participação de seres 

humanos, é utilizado o Termo de Consentimento Li-

vre e Esclarecido (TCLE). Sobre esse termo, é correto 
afirmar que:

Ⓐ serve para orientar o voluntário da pesquisa 
quanto aos riscos, benefícios, direitos e tipos de 
participação e pesquisa que esse sujeito estará 
envolvido. É um termo obrigatório e sua aplicação 
nunca pode ser dispensada nos protocolos de pes-
quisa com seres humanos.
Ⓑ deve usar termos técnicos e científicos que es-
clareçam, com máximo rigor científico, as pesqui-
sas e as técnicas empregadas para que fique claro 
ao voluntário da pesquisa e aos comitês de ética 
que os analisam a importância do envolvimento 
dos sujeitos voluntários nas pesquisas.
Ⓒ uma vez que foi assinado pelo voluntário, dando 
assim sua anuência na participação da pesquisa, 
esse voluntário não poderá retirar o seu consenti-
mento de participação, uma vez que sua amostra 
já foi colhida e os dados podem já ter sido incluídos 
na pesquisa.
Ⓓ quando o voluntário for um indivíduo menor 
de idade ou que necessite de um responsável para 
responder por ele, como no caso de deficientes 
mentais ou mesmo de pacientes idosos com perda 
da capacidade cognitiva, a decisão sobre a partici-
pação na pesquisa cabe exclusivamente ao seu res-
ponsável legal, não cabendo ao voluntário a deci-
são da participação. Nesse caso, o voluntário assina 
o TCLE, mas quem aceita e define a participação é o 
responsável legal.
Ⓔ deve ser aprovado por um comitê de ética antes 
de ser empregado aos voluntários da pesquisa. Os 
TCLE podem ser solicitados pelo colegiado ao pes-
quisador, durante a vigência da pesquisa, para ve-
rificação da conformidade do termo aprovado com 
o termo utilizado.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Quando se fala em pesquisa, é 
preciso ter sempre em mente os princípios da au-
tonomia que o voluntário possui sobre sua própria 
saúde: da beneficência, que é maximizar os benefí-
cios e minimizar os danos ao voluntário, da moral e 
ética na condução do estudo, dentre outros.
Alternativa A: INCORRETA. Pode ser dispensado nos ca-
sos em que os dados estão arquivados, necessitan-
do apenas coleta, ou quando não é ético identificar 
os participantes da pesquisa.
Alternativa B: INCORRETA. A linguagem deve ser didáti-
ca e acessível aos participantes. Termos técnicos e 
científicos são exceção. 
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o exercício e a fiscalização das atividades farmacêu-
ticas, é correto afirmar:
 
Ⓐ Proíbe que medicamentos sob controle especial 
sejam vendidos em farmácias de manipulação em 
regiões isoladas ou de difícil acesso. 
Ⓑ Autoriza as farmácias a disporem de medica-
mentos, vacinas e soros que atendam o perfil epi-
demiológico de sua região demográfica. 
Ⓒ Define a responsabilidade técnica dos proprietá-
rios pelo estabelecimento farmacêutico, desde que 
tenham formação em administração ou áreas afins. 
Ⓓ Determina que, ocorrendo a baixa do profissio-
nal farmacêutico, obrigam-se os estabelecimentos 
à contratação de novo farmacêutico, no prazo má-
ximo de 90 dias. 
Ⓔ Autoriza a farmácia privativa de unidade hospi-
talar ou similar a atender usuários de qualquer ser-
viço de saúde.

Alternativa A: INCORRETA. A referida lei não faz proibi-
ção nesse sentido, bem como referência alguma a 
medicamentos sob controle especial.
Alternativa B: CORRETA. O artigo 7º da Lei n.º 
13.021/2014 autoriza as farmácias, de qualquer na-
tureza, a dispor destes produtos.
Alternativa C: INCORRETA. As farmácias de qualquer 
natureza requerem, obrigatoriamente, para seu 
funcionamento, a responsabilidade e a assistência 
técnica de farmacêutico habilitado na forma da lei.
Alternativa D: INCORRETA. A lei determina que, nessa si-
tuação, o prazo seja de 30 dias, conforme artigo 12.
Alternativa E: INCORRETA. O artigo 8º da Lei diz que as 
farmácias privativas de unidade hospitalar são para 
atendimento exclusivo de seus usuários.

GRAU DE DIFICULDADE

RESUMO PRÁTICO

1 - ÉTICA E CÓDIGO DE ÉTICA DA PROFISSÃO 
FARMACÊUTICA

A matéria destaca-se por ser recorrente em pro-
vas, mas notadamente como fonte de estudo para 
o farmacêutico em sua vida profissional.

Para alguns autores, ética e moral não são ter-
mos sinônimos. Ética vem do grego ethos e sig-
nifica “modo de ser”, e moral origina-se do latim, 
mores, significando “costumes”.

Assim, para Fabiana Campos Negro (2014),

“Por moral se entende o conjunto de 
normas que regulam o comportamen-
to do homem em sociedade, adquiri-
das através da educação, pela tradição 
e pelo cotidiano. Ética representa o 
estudo filosófico dos fundamentos da 
moral, visto que todas as sociedades 
humanas possuem uma conduta mo-
ral, enquanto a existência de uma ética 
atrela-se ao grau de desenvolvimento 
cultural de grupos específicos”.

Por grupo específico, pode-se entender inte-
grantes de dada carreira profissional. Por conse-
guinte, surge a chamada ética profissional ou ética 
profissional normativa, daí os Códigos de Ética 
Profissional, que são o conjunto de regras e princí-
pios que ordenam a conduta do homem enquanto 
profissional. A deontologia está inserida na ética e 

tem como objeto de estudo os deveres, princípios 
e regras de conduta de cada profissão.

A Deontologia Farmacêutica pode ser entendi-
da como o conjunto de princípios, deveres e regras 
de conduta necessárias à regulação do exercício 
profissional farmacêutico e de acordo com o Códi-
go de Ética.

A Resolução nº 596 de 21 de fevereiro de 2014 
do Conselho Federal de Farmácia dispõe sobre o 
Código de Ética Farmacêutica, bem como sobre o 
Código de Processo Ético, estabelecendo as infra-
ções e regras para aplicação das penalidades aos 
casos concretos.

Todos os farmacêuticos estão disciplinados pelo 
Código de Ética, no exercício de suas atividades 
profissionais, inclusive aqueles ligados à pesquisa, 
ao ensino, à administração de serviços de saúde ou 
qualquer atividade na qual se utilize o saber adqui-
rido com o estudo da Farmácia. 

Os artigos 3º e 4º da referida Resolução vêm 
trazendo a dimensão da ética farmacêutica, que 
abrange todos os atos ligados ao benefício do ser 
humano, ao meio ambiente e responsabilidade 
social, sem discriminação, respondendo o farma-
cêutico de forma individual ou solidária pelos atos 
que praticar, autorizar ou delegar no exercício da 
profissão, ou ainda por omissão nestes. Os atos 
praticados nunca devem possuir fins meramente 
comerciais ou objetivar lucro, fins políticos e reli-
giosos, mas sim possuir autonomia técnica e primar 
pela promoção, prevenção e recuperação da saúde.
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Dos deveres

I. comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes os fatos 
que caracterizem infringência a este Código e às normas que regulam o exercício das atividades 
farmacêuticas;

II. dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou 
qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia; 

III. exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legis-
lação vigentes; 

IV. respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, 
excetuando-se aquele que, mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado 
incapaz de discernir sobre opções de tratamento ou decidir sobre sua própria saúde e bem-estar; 

V. comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes a recusa 
em se submeter à prática de atividade contrária à lei ou regulamento, bem como a desvincula-
ção do cargo, função ou emprego, motivadas pela necessidade de preservar os legítimos inte-
resses da profissão e da saúde; 

VI. guardar sigilo de fatos e informações de que tenha conhecimento no exercício da profissão, 
excetuando-se os casos amparados pela legislação vigente, cujo dever legal exija comunicação, 
denúncia ou relato a quem de direito; 

VII. respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que 
coloquem em risco a integridade do ser humano ou da coletividade; 

Os deveres se aplicam a qualquer tempo, bastando estar inscrito em algum Conselho Regional de Far-
mácia, exercendo efetivamente ou não a profissão. 

Dos direitos

I. exercer a sua profissão sem qualquer discriminação, seja por motivo de religião, etnia, orienta-
ção sexual, raça, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qual-
quer outra natureza vedada por lei;

II. interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a segurança e a eficácia 
da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos;

III. exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial 
quanto à legibilidade da prescrição;

Dos direitos

IV. recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada sem condições dignas de tra-
balho ou que possam prejudicar o usuário, com direito a representação às autoridades sanitá-
rias e profissionais;

V. opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada 
sem remuneração ou condições dignas de trabalho, ressalvadas as situações de urgência ou 
emergência, devendo comunicá-las imediatamente às autoridades sanitárias e profissionais;

VI. negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da 
técnica, comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário e a outros profissionais envolvidos e 
ao respectivo Conselho Regional de Farmácia;

VII. ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente por farmacêutico;

VIII. exercer sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os 
ditames da legislação vigente;

IX. ser valorizado e respeitado no exercício da profissão, independentemente da função que exerce 
ou cargo que ocupe;

X. ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas ao seu local de trabalho e ao pleno 
exercício da profissão;

XI. decidir, justificadamente, sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, bem como fornecer 
as informações solicitadas pelo usuário;

XII. não ser limitado, por disposição estatutária ou regimental de estabelecimento farmacêutico, 
tampouco de instituição pública ou privada, na escolha dos meios cientificamente reconheci-
dos a serem utilizados no exercício da sua profissão.


