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 Estado de Santa Catarina 

Município de Iporã do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“FARMACÊUTICO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. De acordo com a Lei n ° 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, é correto afirmar: 

A) Não está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a participação no 

controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de radioativos. 

B) A centralização político-administrativa, com direção única, é um princípio do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

C) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar. 

D) A saúde do trabalhador não faz parte do âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo 

ser de obrigatoriedade do empregador. 

 

02. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde. Considere os itens abaixo: 

I – Existência de equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) composta por, no mínimo, 

médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, 

enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde. 

II – Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 100 pessoas. 

III – Cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma equipe de Saúde da Família, exceção 

feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas equipes e com carga 

horária total de 40 horas semanais. 

IV – O número de Agentes Comunitários de Saúde deve ser suficiente para cobrir 100% da população 

cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por agente e de 12 agentes por equipe de Saúde da Família. 

São itens necessários à Estratégia Saúde da Família: 

A) I, III e IV, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

 

03. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. Acerca dos 

princípios e diretrizes da atenção básica, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
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(__) - É desenvolvida com o mais alto grau de centralização e capilaridade.  

(__) - Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação 

da Rede de Atenção à Saúde. 

(__) - Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 

cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social. 

(__) - Deve adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes 

e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

A) F, V, V, V 

B) V, V, V, V 

C) F, V, F, V 

D) V, F, F, V 

 

04. Sobre os medicamentos genéricos está incorreto o que se afirma em: 

A) Uma das principais vantagens dos medicamentos genéricos é disponibilizar medicamentos de 

menor preço, uma vez que o medicamento genérico deve ser no mínimo, 35% mais barato que 

o medicamento de referência. 

B) Com a entrada no mercado de medicamentos genéricos observa-se uma redução dos preços 

dos medicamentos de referência. 

C) A intercambialidade, ou seja, a segura substituição do medicamento de referência pelo seu 

genérico é assegurada por testes de equivalência terapêutica, que incluem comparação in 

vitro, através dos estudos de equivalência farmacêutica e in vivo, com os estudos de 

bioequivalência apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

D) O preço do medicamento genérico é menor, pois os fabricantes de medicamentos genéricos 

não necessitam realizar testes de controle de qualidade, visto que suas características são as 

mesmas do medicamento de referência, com o qual são comparados. 

 

05. A rubéola é uma doença que faz parte da lista nacional de doenças e agravos de notificação 

compulsória. Sobre a rubéola é correto afirmar: 

A) A rubéola é uma doença bacteriana altamente contagiosa que se manifesta pelo aparecimento 

de manchas avermelhadas pelo corpo e febre. 

B) A transmissão da rubéola pode ocorrer através do contato com as secreções respiratórias do 

indivíduo contaminado, através do beijo ou da inalação das gotículas de salivas que são 

espalhadas pelo ar através da fala, tosse ou espirro. 
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C) O tratamento deve ser realizado com analgésicos, antitérmicos e antimicrobiano de amplo 

espectro. 

D) As complicações relacionadas à rubéola são frequentes e incluem surdez, encefalite e artrite. 

 

06. No tratamento da tuberculose em adultos preconizado pela Organização Mundial de Saúde e 

adotado no Brasil pelo Ministério da Saúde, são utilizados: 

A) Osetalmivir, estreptomicina e corticóides inalatórios. 

B) Metronidazol, cloranfenicol, ibuprofeno e isoniazida. 

C) Ciprofloxacino e vancomicina. 

D) Etambutol, rifampicina, isoniazida e pirazinamida. 

 

07. As reações adversas a medicamentos podem ser classificadas em A (aumento), B (bizarro), C 

(crônica), D (atraso), E (fim do uso) e F (falha). A intoxicação digitálica pode ser classificada como: 

A) A. 

B) B. 

C) E. 

D) F. 

 

08. Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) encontram-se entre os medicamentos mais 

prescritos em todo o mundo. Sobre essa classe de medicamentos é correto afirmar: 

A) A aspirina reduz a produção plaquetária de TXA2, devido ao bloqueio da COX-2, e previne a 

trombose arterial. 

B) Os inibidores seletivos da COX-1 aumentam o risco cardiovascular.  

C) Os AINEs não seletivos da COX inibem a produção de prostaglandinas na mucosa 

gastrointestinal, podendo causar gastroduadinite, úlcera gástrica e sangramento digestivo. 

D) A inibição seletiva da COX-2 pode induzir ao aumento da produção endotelial de prostaciclina, 

enquanto a produção plaquetária de TXA2 é reduzida significante. 

 

09. Paciente chega à drogaria com prescrição de sinvastatina 20mg em comprimidos, para 

tratamento de dislipidemia. O farmacêutico deverá fazer a dispensação alertando o paciente para: 

A) Tomar o medicamento em jejum e pela manhã. 

B) Não ingerir a sinvastatina em conjunto com alimentos ricos em cálcio, devido ao risco de 

interação. 

C) Repartir os comprimidos e ingerir metade pela manhã e outra metade à noite. 

D) Procurar o médico caso sinta dores musculares, devido ao risco de mialgias e rabdomiólise. 
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10. Uma substância agonista colinérgica pode ser utilizada para: 

A) Tratamento de retenção urinária. 

B) Tratamento de asma e bronquite, promovendo a broncodilatação. 

C) Em crises hipotensivas. 

D) Dilatação da pupila para exames oftalmológicos. 

 

11. A tosse causada pelo uso de inibidores da ECA em alguns pacientes deve-se: 

A) À redução de angiotensinogênio. 

B) Ao aumento de bradicinina. 

C) Ao aumento de óxido nítrico. 

D) Redução do débito cardíaco. 

 

12. Relacione de forma correta os medicamentos utilizados no tratamento da diabetes com seus 

respectivos mecanismos de ação: 

A - Pioglitazona 1 – Sensibilizador de insulina. Aumento da sensibilidade à insulina em 

músculo, adipócito e hepatócito. 

B - Sitagliptina 2 - Reduz a produção hepática de glicose com menor ação 

sensibilizadora da ação insulínica. 

C - Acarbose 3 - Retardo da absorção de carboidratos. 

D - Metformina 4 - Aumento do nível de GLP-1, com aumento da síntese e secreção de 

insulina, além da redução de glucagon. 

 

A) A-4; B-2; C-3; D-1. 

B) A-1; B-3; C-2; D-4. 

C) A-1; B-4; C-3; D-2. 

D) A-2; B-3; C-1; D-2. 

 
 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 
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13. Sobre o texto, analise os itens abaixo: 

I. Aprender um idioma à distância é benéfico para alunos que não possuem conhecimento na língua 

estrangeira, pois além de ser um método prático, o aluno adquire facilmente fluência no idioma 

estudado. 

II. Um curso à distância oferece ao aluno iniciante no idioma a capacidade para elaborar obras de 

literatura ou trabalhos mais técnicos. 

III. O aprendizado de qualquer idioma via internet é, sim, benéfico. No entanto, é importante levar em 

consideração o nível de conhecimento e fluência do aluno. 

Estão corretos: 

A) Item I, apenas. 

B) Item III, apenas. 
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C) Item II e III, apenas. 

D) Todos os itens. 

 

14. Analisando a estrutura do texto, concluímos que o parágrafo iniciado na linha 30 é: 

A) Conclusivo, pois inicia com um conectivo conclusivo, fecha a ideia do autor, confirmando a 

tese defendida no texto. 

B) Introdutório, pois desperta a curiosidade do leitor sendo objetivo e claro, introduzindo a tese 

a ser defendida no texto. 

C) Evolutivo, pois é nele que temos o desenvolvimento do tema para entendimento do leitor, 

através de dissertações. 

D) Abstract, pois é a parte fundamental em qualquer texto, sendo indispensável seu uso ao fim 

da dissertação. 

 

15. Analise a oração a seguir: “Na escola, os alunos leram os livros.” 

Na oração, o termo sublinhado exerce função sintática de: 

A) Verbo transitivo direto. 

B) Verbo transitivo indireto. 

C) Verbo de ligação. 

D) Verbo intransitivo. 

 

16. Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi empregado incorretamente: 

A) Vou à Porto Alegre todos os fins de semana visitar meu namorado. 

B) Dediquei àquela mulher todo o meu amor. 

C) Pedro e Mariz chegaram às dez horas. 

D) Estudos apontam que fumar é prejudicial à saúde. 

 

17. De acordo com as normas de concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta 

concordância incorreta: 

A) Pesquisa aponta que 75% da população gostam de passear nos fins de semana.  

B) Qual de nós será escolhido para substituir o cargo de Felipe? 

C) São Paulo destaca-se pelas suas grandes indústrias. 

D) Nossa amiga é uma das que participam de concursos de beleza na cidade. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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18. A Ilha de Santa Catarina fica na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. 

Existem atualmente três pontes que ligam a Ilha de Santa Catarina ao continente, assinale a 

alternativa que apresenta a denominação de uma delas: 

A) Ponte Hercílio Luz.  

B) Ponte Cidade Nova. 

C) Ponte Pênsil Antiga. 

D) Ponte Anita Garibaldi. 

 

19. “Alguns pinguins e um golfinho foram encontrados mortos nos últimos dias no litoral catarinense. 

De junho a setembro é normal que nosso litoral seja visitado por pinguins juvenis vindos das colônias de 

reprodução na Patagônia e que param em nossas praias em busca de alimentos, explica a veterinária 

Cristiane Kolesnikovas.” 

(fonte adaptada: g1.globo.com>acesso 27 de julho de 2017)  

A autoridade a ser acionada, caso se encontre um pinguim na praia, é: 

A) Polícia Civil. 

B) Polícia Militar Ambiental. 

C) Polícia Federal. 

D) Polícia Científica.  

  

20. Segundo o Art. nº 205 da Lei Orgânica de Iporã do Oeste – SC, é dever do Município garantir, 

exceto: 

A) Educação igualitária.  

B) Atendimento ao aluno, no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de 

material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

C) Educação inclusiva que garanta as pré-condições de aprendizagem e acesso aos serviços 

educacionais, a reinserção no processo de ensino de crianças e jovens em risco social, o 

analfabetismo digital, a educação profissionalizante e a provisão de condições para que o 

processo educativo utilize meios de difusão, educação e comunicação 

D) Atendimento preferencialmente domiciliar para alunos deficientes físicos. 

 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/em-sc-51-das-criancas-que-tomaram-1-dose-da-vacina-da-gripe-nao-voltaram-para-reforco-diz-dive.ghtml

