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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP  

FARMACÊUTICO 

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Legislação  
Conhecimento Específico 
Informática 

10 
5 
10 
5 

Total de questões  30 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP-FARMACÊUTICO.  

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

    Leia o texto e responda a questão 1  
 

Circuito Fechado  (Ricardo Ramos – 1978) 
   Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, 
creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, 
espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água 
quente, toalha. Creme para cabelo; pente. Cueca, camisa, 
abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. 
Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, 
relógio, maços de cigarros, caixa de fósforos. Jornal. 
Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, 
guardanapos. Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo. 
Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, 
agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, 
espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com 
plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara 
pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, 
cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, 
telefone, papéis. 
    Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços 
de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, 
caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, 
fósforo, quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi. 
Mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, 
guardanapo, xícara. Maço de cigarros, caixa de fósforos. 
Escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, 
telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone 
interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, 
relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, 
telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, 
jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Maço de 
cigarros, caixa de fósforos. Paletó, gravata. Poltrona, 
copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, 
copos, guardanapos. Xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, 
livro. Cigarro e fósforo. Televisor, poltrona. Cigarro e 
fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, 
cueca, pijama, espuma, água. Chinelos. Coberta, cama, 
travesseiro. 
 
1) O que podemos inferir com a leitura desse texto? 
a) Pode-se inferir que não se trata de um texto, são 
apenas palavras soltas aglomeradas e sem sentido que 
não estabelecem relação entre si, não permite 
interpretação nem transmite uma mensagem. É a 
descrição dos objetos visualizados pelo autor em seu 
cotidiano. 
b) Pode-se inferir que é um texto sem a presença de 
sujeitos, ações ou adjetivos, no qual predominam os 
substantivos relacionados a um personagem do sexo 
masculino, cujo tema é a descrição do cotidiano de uma 
pessoa.  
c) Pode-se inferir que é um texto no qual o autor faz a 
listagem dos objetos visualizados em seu cotidiano, 
entretanto, o uso exagerado de adjetivos, é um fator 
impeditivo de se abstrair o significado e o tema do texto. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Leia a frase e atente-se para a palavra destacada: 
“Por não conseguir comprar os ingressos, não fui ao 
espetáculo, entretanto, pude assistir pela televisão.”  
Há, no período, importante elemento de: 
a) Coesão, pois é harmônico ao expressar a ideia de 
contraste, o que torna o texto mais claro. 
b) Coerência, pois estabelece a relação lógica das ideias, 
contribuindo para o sentido geral do texto. 

c) Substituição, pois substitui um elemento do texto por 
outro sem comprometer o seu sentido. 
 d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Em qual das frases foi feito o uso da linguagem 
denotativa? 
a) A garota caiu de amores pelo cachorro abandonado e o 
adotou. 
b) O professor pediu aos alunos que pegassem o caderno 
de Matemática. 
c) Estou morrendo de fome. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Em qual das frases foi feito o uso da linguagem 
conotativa? 
a) O Joaquim achava que tinha um rei na barriga. 
b) O furacão que atingiu o México causou grande 
devastação. 
c) No Dia das Crianças a garotada se divertiu. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
5) Leia a charge e faça o que se pede: 

 
Disponível em: 

http://maringa.odiario.com/imagens/charges/2017/11/charges/32571/  
acesso em 14/11/2017. 

O que podemos inferir com essa leitura? 
a) Podemos inferir que as pesquisas apontam o descrédito 
dos membros do legislativo seja por má administração ou 
por promessas de campanha não cumpridas, o 
descontentamento do povo não cabe na tabela, está 
abaixo do esperado. 
b) Podemos inferir que as pesquisas apontam que 
popularidade é sinônimo de bons projetos como perfurar 
túneis e fazer cisternas para captação da água da chuva, 
o que trará economia com o  reaproveitamento da água 
pluvial. 
c) Podemos inferir que o personagem da câmara 
municipal não está preocupado com sua popularidade, 
pois esse tipo de preocupação é retrocesso político, e 
sociocultural.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
6) O que é uma narração e quais elementos ela deve 
incorporar no texto? 
a) Narração é quando um texto é escrito em prosa, com o 
objetivo de informar, opinar sobre um assunto, em sua 
estrutura observamos que deve incorporar a introdução, o 
desenvolvimento e a conclusão. 
b) Narração é quando um texto relata uma história fictícia 
ou real, em sua estrutura observamos que há 
personagens que atuam organizados no tempo e no 
espaço, o narrador é a voz que conta a história. 
c) Narração é quando um texto conta minuciosamente os 
detalhes de uma pessoa, paisagem, objeto, emoção, 
sentimento, sua estrutura é composta por introdução, 
desenvolvimento e conclusão, com o uso de adjetivos e 
verbos de ligação. 

http://maringa.odiario.com/imagens/charges/2017/11/charges/32571/
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d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Atente-se a linguagem não verbal expressa na tela: 
auto retrato de Vincent Van Gogh: 

 
Auto retrato diante de um cavalete, de Vincent Van Gogh 

Disponível em: https://br.pinterest.com/explore/auto-retrato-van-gogh/ 
acesso em : 14/11/2017. 

 
Considerando que são atribuídas seis funções à 
linguagem verbal e não verbal. O que podemos inferir 
com a leitura da imagem da tela? 
a) Podemos inferir que, na tela do pintor, está presente a 
função poética, em que o pintor usa a tela, que possui o 
objetivo de abrigar sua pintura, para ilustrar sua obra. 
b) Podemos inferir que, na tela do pintor, está presente a 
função emotiva, em que o pintor usa a tela, que possui o 
objetivo de abrigar sua pintura, para expressar suas 
emoções por meio das cores utilizadas. 
c) Podemos inferir que, na tela do pintor, está presente a 
função metalinguística. O fato de se usar a tela, que 
possui o objetivo de abrigar sua pintura, e o próprio pintor, 
autor da obra estar retratado nela.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Em qual das opções as  palavras apresentam 
sinonímia? 
a) Frágil, forte. 
b) Débil, fraco. 
c) Sem graça, cômico. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Em qual das opções palavras apresentam 
paronímia? 
a) Achados, perdidos. 
b) Descrição, discrição. 
c) Manhã, tarde. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Em qual das opções as  palavras apresentam 
antonímia? 
a) Par, ímpar. 
b) Feliz, triste. 
c) Pai, padrasto. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
LEGISLAÇÃO 

11) De acordo com a  Lei Orgânica do Município de 
Santa Rosa de Viterbo - SP. Art. 191 A assistência 

social será prestada aos munícipes necessitados, 
independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivo: Analise as afirmativas 
abaixo acerca do artigo citado acima: 
I) a proteção à família, maternidade, infância, 
adolescência e velhice, através de desenvolvimento de 
programas específicos de prevenção e orientação; 
II) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
III) a participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação da 
política e do controle das ações sob todos os 
aspectos; 
IV) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras 
de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; 
V) a  gratuidade dos serviços públicos funerários e de 
cemitérios, na forma da lei, às famílias carentes; 
VI)  o amparo às crianças e adolescentes carentes. 
Estão CORRETAS as afirmativas. 
a) Apenas I, III, IV, V. 
b) Apenas II, III, IV, VI. 
c) Apenas I, II,IV, VI. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
12) Conforme  a Lei Orgânica do Município de Santa 
Rosa de Viterbo - SP.   Art. 206 Constituem patrimônio 
municipal os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referências à identidade, ação e memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade, 
destacando-se: Assinale a alternativa CORRETA que 
condiz com o artigo citado acima; 
a) as formas de expressão;  os modos de criar, fazer e 
viver;  as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  as 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; os 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. 
b) as formas de expressão;  os modos de criar, fazer e 
viver;  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; o  
desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com 
entidades públicas e privadas,; os conjuntos urbanos e 
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
c) as formas de expressão;  os modos de criar, fazer e 
viver;  a criação, manutenção e abertura de espaços 
públicos devidamente equipados e capazes de garantir a 
produção, divulgação e apresentação das manifestações 
culturais e artísticas;  as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e 
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13) Mediante a Lei de Responsabilidade Fiscal Federal. 
Assinale a alternativa CORRETA que completa o  Art. 
18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-
se como despesa total com pessoal: 
a) a medida provisória ou ato administrativo normativo que 
fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por 
um período superior a dois exercícios. 
b) o somatório dos gastos do ente da Federação com os 
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos 
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de 
membros de Poder, com quaisquer espécies 

https://br.pinterest.com/explore/auto-retrato-van-gogh/
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remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas 
e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, 
horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, 
bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades de previdência. 
c) o montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas 
em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 
realização de operações de crédito, para amortização em 
prazo superior a doze meses. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Baseado na Constituição Estadual – SP  
Artigo 153 - O território estadual poderá ser dividido, 
total ou parcialmente, em unidades regionais 
constituídas por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, mediante lei complementar, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum, atendidas as 
respectivas peculiaridades. § 1º - Considera-se região 
metropolitana: 
a) o agrupamento de Municípios limítrofes que apresente, 
entre si, relações de interação funcional de natureza físico-
territorial, econômico-social e administrativa, exigindo 
planejamento integrado com vistas a criar condições 
adequadas para o desenvolvimento e integração regional. 
b) o agrupamento de Municípios limítrofes que apresente 
relação de integração funcional de natureza econômico-
social e urbanização contínua entre dois ou mais 
Municípios ou manifesta tendência nesse sentido, que 
exija planejamento integrado e recomende ação 
coordenada dos entes públicos nela atuantes. 
c) o agrupamento de Municípios limítrofes que assuma 
destacada expressão nacional, em razão de elevada 
densidade demográfica, significativa conurbação e de 
funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, 
especialização e integração socioeconômica, exigindo 
planejamento integrado e ação conjunta permanente dos 
entes públicos nela atuantes. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
15) De acordo com a Constituição Estadual – SP. 
Complete as lacunas a seguir do Artigo 191 - O Estado 
e os Municípios providenciarão, com a participação da 
coletividade,________,_________,__________,_______ 
e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do 
trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e 
locais e em harmonia com o desenvolvimento social e 
econômico. 
a) a preservação, conservação, defesa, recuperação  
b) a preservação, proteção, controle, recuperação 
c) a preservação, equilíbrio, defesa, desenvolvimento 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

16) Assinale a alternativa que melhor define 
biodisponibilidade. 
a) Apenas indica a quantidade de sustância no organismo.  
b) Indica a quantidade de drogas que atinge seu local de 
ação ou um fluido biológico de onde tem acesso ao local 
de ação. É uma fração da droga que chega à circulação 
sistêmica. 
c) Indica que um produto tem o mesmo princípio ativo são 
verificados por doses e vias de administração.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

17) No ciclo da Assistência Farmacêutica há várias 
etapas, seleção, programação, aquisição 
armazenamento, distribuição e dispensa. Acerca da 
primeira etapa, a seleção, assinale V para verdadeiro e 
F para falso.  
(  ) Constituir Comissão de Farmácia e Terapêutica - 
CFT, por meio de instrumento legal, para legitimar o 
processo, envolvendo os profissionais de saúde 
(médicos, farmacêuticos, enfermeiros e dentistas) e 
estabelecendo normas e critérios para o seu 
funcionamento (Estatuto). 
(  ) Estabelecer critérios para: a inclusão e exclusão de 
medicamentos; os medicamentos de uso restrito; a 
prescrição e a dispensação; a periodicidade da 
revisão. 
( ) Identificar referências bibliográficas e disponibilizar 
material para subsidiar a execução dos trabalhos. 
(  )  Não selecionar os medicamentos de acordo com o 
perfil epidemiológico local. 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA.  
a) F-F-V-F. 
b) V-V-F-F. 
c) V-V-V-F.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Assinale a alternativa INCORRETA  sobre os 
objetivos da Assistência Farmacêutica (AF)  no SUS.  
a) Ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 
saúde, por meio da promoção do acesso aos 
medicamentos e  uso racional.  
b) As ações consistem em promover a pesquisa, o 
desenvolvimento e a produção de medicamentos e 
insumos, bem como sua seleção, programação, aquisição, 
distribuição e avaliação de sua utilização, na perspectiva 
da obtenção de resultados concretos e da melhoria da 
qualidade de vida da população. 
c) Ampliar ainda mais o acesso aos medicamentos, 
promover o uso racional, integrar a assistência 
farmacêutica às demais políticas de saúde como parte do 
processo do cuidado, otimizar a gestão dos recursos 
humanos e financeiros e incorporar, de vez, o 
farmacêutico à rede de saúde (municipal, estadual, 
regional) na gestão do medicamento e no 
acompanhamento dos pacientes em seu processo de 
tratamento, são alguns dos desafios que o Sistema deve 
enfrentar. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19) São princípios fundamentais do exercício 
profissional do Código de Ética da Profissão 
Farmacêutica : 
I)  A dimensão ética da profissão farmacêutica é 
determinada, em todos os seus atos, pelo benefício ao 
ser humano, à coletividade e ao meio ambiente, sem 
qualquer discriminação. 
II)  O farmacêutico atuará sempre com o maior 
respeito à vida humana, ao meio ambiente e à 
liberdade de consciência nas situações de confliito 
entre a ciência e os direitos fundamentais do homem. 
III)  O farmacêutico deve cumprir as disposições legais 
que disciplinam a prática profissional no País, sob 
pena de advertência. 
IV) Os farmacêuticos respondem pelos atos que 
praticarem ou pelos que autorizarem no exercício da 
profissão. 
Assinale a alternativa CORRETA:  
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a) I e II. 
b) II, III, IV. 
c) III e IV. 
d) I,II,III,IV. 
 
20) A farmacocinética é o estudo do destino dos 
fármacos no organismo após sua administração 
dentre eles encontra se o processo de absorção . Com 
base nessa informação assinale a alternativa 
INCORRETA a respeito das formas de absorção : 
a) Absorção oral . 
b) Absorção retal. 
c) Absorção cutânea. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) Os medicamentos fitoterápicos são medicamentos 
obtidos a partir de plantas medicinais. São 
Medicamentos: 
I) Chá verde: ajuda a diminuir as taxas de colesterol e 
ativa o sistema imunológico, ajuda ainda a queima da 
gordura corporal; 
II) Abacate : ajuda a previr  queda de cabelo, ajuda na 
diminuição de caspas,e o acido úrico  
III)  Caju: age como antisséptico e cicatrizante  
IV) Chá de Veronica: Auxiliar no tratamento de 
inflamações uterinas e da anemia  
V) Berinjela: auxiliar nas dietas de emagrecimento, 
redução do colesterol e triglicerídeos; 
a) II e II. 
b) II, III,e IV. 
c) I,II,e V. 
d) I, II, III, IV, e V. 
 
22) Os medicamentos controlados são aqueles 
fármacos sujeitos a controle especial. Eles são 
compostos por substâncias com ação no sistema 
nervoso central. São considerados medicamentos 
controlados : 
a) Remédios com tarja preta. 
b) Remédios com tarja vermelha.  
c) Remédios com tarja Preta e Vermelha . 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) A embalagem, o rótulo e a bula dos medicamentos 
devem transmitir todas as informações relevantes 
sobre o produto, contribuindo para o seu uso 
adequado. Eles devem conter informações 
obrigatórias sobre o medicamento. Com base nisso 
assinale verdadeiro ou falso :  
( ) Os rótulos de embalagens de medicamentos a base 
de substâncias constantes das listas "A1"e "A2" 
(entorpecentes) e "A3" (psicotrópicos), deverão ter 
uma faixa horizontal de cor preta abrangendo todos os 
lados, na altura do terço médio e com largura não 
inferior a um terço da largura do maior lado da face 
maior, contendo os dizeres: "Venda sob Prescrição 
Médica" - "Atenção: Pode Causar Dependência Física 
ou Psíquica". 
( )Nos casos dos medicamentos contendo a 
substância Anfepramona (lista "B2", psicotrópicos-
anorexígenos) deverá constar, em destaque, no rótulo 
e bula, a frase: "Atenção: Este Medicamento pode 
causar Hipertensão Pulmonar". 
( ) Os  rótulos das embalagens dos medicamentos 
contendo as substâncias da lista "C3" 
(imunossupressoras) e do medicamento Talidomida 

seguirão o modelo estabelecido em legislação 
sanitária em vigor. 
(  ) É atribuição da Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde a padronização de bulas, rótulos e 
embalagens dos medicamentos que contenham 
substâncias constantes das listas deste Regulamento 
Técnico e de suas atualizações. 
Assinale a alternativa CORRETA que representa a 
sequencia acima:  
a) V-F-V-F. 
b) V-V-V-V. 
c) V-V-V-F. 
d) F-F-V-V. 
 
24) Sobre Bioequivalência e Biodiversidade assinale a 
alternativa  INCORRETA: 
a) Bioequivalência é o estudo comparativo entre as 
biodisponibilidades de dois medicamentos que possuem a 
mesma indicação terapêutica e são administrados pela 
mesma via extravascular, na mesma dose.  
b) Biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão de 
absorção de um princípio ativo em uma forma de 
dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na 
circulação sistêmica ou sua excreção na urina. 
c) Dois produtos são considerados bioequivalentes se 
suas biodisponiblidades (velocidade e extensão da 
absorção) são semelhantes, após administração na 
mesma dosagem. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) A respeito de Medicamentos Fracionados, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
a) O fracionamento de medicamentos É a subdivisão da 
embalagem de um medicamento em partes 
individualizadas para viabilizar a dispensação de 
medicamentos ao usuário na quantidade estabelecida pela 
prescrição médica. 
b) Além de ampliar o acesso a medicamentos, o 
fracionamento contribui para a promoção da saúde, pois 
evita que os pacientes mantenham em sua casa sobras de 
remédios utilizados em tratamentos anteriores. Isto reduz 
a utilização de medicamentos sem prescrição ou 
orientação médica, diminuindo o número de efeitos 
adversos e intoxicações. 
c) O Fracionamento são realizados por  farmacêutico e 
outros profissionais que sejam ou não habilitado para 
orientar corretamente e legalmente o usuário. Seguindo 
esse raciocínio, o fracionamento do medicamento (isto é, o 
destaque das unidades nas "cartelas") também deverá ser 
supervisionado pelos menos ou pelos responsável pela 
farmácia ou drogaria. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
INFORMÁTICA 

26)  Assinale a alternativa correta considerando a 
alternativa CORRETA da função de um aplicativo 
antivírus.  
a) A função principal de um antivírus, é atuar na detecção 
bloqueio e eliminação de vírus utilizando da proteção 
residente do sistema operacional e verificações 
agendadas do sistema de sistema de arquivos.  
b) A principal função do antivírus é verificar arquivos 
compactados e outros arquivos que foram alterados desde 
o seu download realizando assim a proteção de hardware. 
c) A função principal do antivírus é verificar a integridade 
do hardware instalado e se os softwares instalados estão 
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de acordo com a especificação do fabricante os hardwares 
foram instalados com o driver correto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27)  Considerando o Windows XP, Assinale a 
alternativa CORRETA para o procedimento descrito 
abaixo: 
O Windows salvara o estado da área de trabalho no 
disco rígido e depois desligara o computador. Em uma 
nova inicialização o computador apresentara os 
exatamente os mesmos software de quando foi 
encerrado. 
a) Login 
b) Logoff 
c) Hibernar 
d) Nenhuma das alternativas  
 
28) Assinale a alternativa CORRETA, sobre os atalhos 
do Internet Explorer 7. 
I) Habilitar ou desabilitar o modo de tela cheia  
II) Abrir a pagina da web atual em uma nova janela  
a) I (F6) e II (CTRL + J ) 
b) I (F11) e II (CTRL + N ) 
c) I (F7) e II (CTRL + P) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Assinale a alternativa sobre a descrição de um 
determinado esquema de funcionamento de uma 
impressora de modo respectivo: 
I) Uma impressora que utiliza um conjunto de agulhas, 
que pressiona a tinta contra o papel, portanto utiliza 
uma impressão por contato. 
II) Usa de um canhão onde este dispara um feixe em 
um Cilindro, onde a parte impressa prende-se ao papel 
por meio de um processo químico.   
a) I. (Matricial) II.(Lazer). 
b) I. (Jato de Tinta) II (Matricial). 
c) I. (OfficeJET ) II (Termica). 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Considerando um anuncio de um computador “ 
Intel Core I3-6100, 8GB Memoria,SSD 160 GB e HD 
1TB,” assinale as alternativa INCORRETA.  
a) Este computador pode ser utilizado com sistemas 
operacionais Linux quanto Windows. 
b) Este computador possui SSD um tipo de memoria 
permanente, como é formado de circuitos eletrônicos é 
mais rápido que um HD comum 
c) Este Computador possui 8 GB de Memoria Rom, onde 
essa memoria é uma área temporária para o 
processamento e operações do computador. 
d) Nenhuma das alternativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


