
CADERNO DE PROVA 

FARMACÊUTICO 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sabemos que os verbos possuem diferentes 
conjugações em tempo e modo. Com base nos 
tempos e modos verbais, analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no futuro do pretérito.  
III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo 
subjuntivo, no futuro.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto; 
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base na temática acentuação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA: 
a) A palavra água é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo; 
b) A palavra carnê é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em E;  
c) A palavra relógio é acentuada por ser uma 
proparoxítona;  
d) A palavra referência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em a.  
 
3) Baseando-se na ortografia das palavras, 
analise as afirmativas a seguir:  
I- A ortografia se caracteriza por estabelecer 
padrões para a forma escrita das palavras. Essa 
escrita está relacionada tanto a critérios 
etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas 
representados).  
II- É importante compreender que a ortografia é 
fruto de uma convenção. A forma de grafar as 
palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua 
portuguesa é oficial.  
III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, 
escrever e consultar o dicionário sempre que 
houver dúvida. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está incorreto;  

c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Apenas o item II está incorreto.  
 
4) Com base na estrutura da oração, analise a 
frase a seguir:  
 

Muitos alunos vieram ao ensaio. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta o 
sujeito da frase CORRETAMENTE: 
a) Sujeito composto;  
b) Sujeito simples;  
c) Sujeito oculto;  
d) Sujeito indeterminado. 
 

MATEMÁTICA 
 
5) Um grupo de escoteiros composto por 6 
adolescentes fará uma visita a algumas 
cachoeiras de uma reserva florestal, 
acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela 
floresta deverá ser feito com todos em fila de 
forma que um instrutor esteja no início da fila e 
o outro no final desta fila. A quantidade de 
maneiras diferentes que esta fila pode ser 
organizada é: 
a) 8; 
b) 720; 
c) 1.440; 
d) 40.320. 
 
6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se 
deslocar em uma determinada distância a uma 
velocidade média de 800 km/h. Caso o avião 
faça esse mesmo deslocamento à uma 
velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto 
será de: 
a) 32 minutos; 
b) 12,5 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 31,25 minutos. 
 
7) José investiu R$5 mil em uma aplicação 
bancária que que rendia 2,5 % de juros ao mês. 
Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a 
quantia de, aproximadamente: 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 625,00; 
c) R$ 657,04; 
d) R$ 798,47. 



CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) As Capitanias hereditárias foram um sistema 
de administração territorial criado pelo rei de 
Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em 
grandes faixas e entregar a administração para 
particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das 
capitanias hereditárias: 
a) Capitania do Ceará; 
b) Capitania de Manaus; 
c) Capitania de São Vicente; 
d) Capitania de Santo Amaro. 
 
9) O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a 
decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que 
define: 
a) o fim dos acordos de reaproximação dos 
Estados Unidos com Cuba; 
b) o cessar fogo no conflito na Síria; 
c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e 
Ásia decorrentes de guerras civis; 
d) os compromissos globais na luta contra os 
efeitos das mudanças climáticas. 
 
10) Sobre a distribuição da população mundial, 
analise os itens a seguir: 
I- Dentre os cinco países mais populosos do 
mundo, podemos citar o Japão. 
II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da 
população mundial; 
III- O continente mais populoso é a Ásia, que 
responde por mais da metade do total da 
população mundial. 
IV- A distribuição da população mundial ocorre de 
forma desigual, havendo grande diferença no 
contingente populacional dos continentes. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 
11) De acordo com a Lei 8080 de 19/09/1990, à 
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete, EXCETO: 
a) colaborar com a União na execução da 
vigilância sanitária de portos, aeroportos e 
fronteiras; 
b) executar serviços de vigilância epidemiológica; 
c) participar do planejamento, programação e 
organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em articulação com sua direção estadual; 
d) formar consórcios administrativos 
intermunicipais. 
 
12) O farmacêutico deve comunicar previamente 
ao CRF, por escrito, o afastamento de suas 
atividades profissionais pelas quais detém 
responsabilidade técnica, quando não houver 
outro farmacêutico que, legalmente, o substitua, 
quando a situação for por motivo de férias, 
cursos etc. A comunicação ao CRF deverá 
ocorrer com antecedência mínima de: 
a) 5 dias; 
b) 48 horas;  
c) 10 dias; 
d) 72 horas. 
 
13) Marque a resposta CERTA com relação aos 
Tipos de Sistema de Dispensação de 
Medicamentos da Farmácia Hospitalar:  
a) Dose Coletiva: é feita em nome do paciente 
por meio de prescrição médica, embora sem 
esquema de posologia rígida; 
b) Dose individualizada: a farmácia hospitalar 
realiza o fornecimento de um pedido feito em 
nome da unidade solicitante e não em nome do 
paciente; 
c) Dose unitária: é feita em nome do paciente e 
segue uma prescrição médica com horários 
preestabelecidos de cada 24 horas; 
d) Dose descentralizada: medicamentos prontos 
para serem administrados. 
 
14) Muitos fatores farmacocinéticos causam 
variabilidade na concentração de fármacos e 
consequentemente a resposta farmacológica, 



dentre esses fatores destacamos. Assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Diferenças na capacidade individual de 
metabolizar e eliminar o fármaco (fatores 
genéticos); 
b) A faixa de concentração plasmática terapêutica 
não está vem definida; 
c) Variações na absorção, estados de doença, tais 
como extremos de idade, absorção distribuição e 
eliminação de fármacos;  
d) Interação de fármacos. 
 
15) Assinale a resposta onde os objetivos da 
Farmacovigilância NÃO estão corretos: 
a) Efeitos indesejáveis dos medicamentos; 
b) Identificar grupos farmacológicos mais sujeitos 
a reações adversas; 
c) Evidenciar problemas na qualidade dos 
medicamentos; 
d) Conduta clínica inadequada e sem propósito. 
 
16) Classificação ABC é a ordenação dos itens 
conforme sua importância relativa. Ela ela se 
divide em algumas categorias. Assinale a 
alternativa CORRETA sobre a Categoria A: 
a) Produtos com importância intermediária; 
b) Baixo impacto financeiro; 
c) Controlar atentamente os níveis de estoque; 
d) Médio impacto financeiro. 
 
17) Com base nos seus conhecimentos sobre 
medicamentos, analise as alternativas a seguir e 
marque a opção CORRETA: 
a) Especialidade Farmacêutica: é o medicamento 
industrializado, cuja fabricação é regulamentada 
por normas governamentais, com fórmula 
conhecida e de ação terapêutica comprovada, 
embalado de modo uniforme e comercializado 
com um nome convencional, sendo, portanto, o 
produto oriundo da indústria farmacêutica com 
registro na ANVISA, e, disponível no mercado; 
b) Medicamento Genérico: é conceituado como o 
produto inovador registrado no órgão federal 
responsável pela Vigilância Sanitária e 
comercializado no País, cuja eficácia, segurança e 
qualidade foram comprovadas cientificamente 
junto ao órgão federal competente, por ocasião 
do registro; 
c) Medicamento de referência: geralmente 
produzido após a expiração ou renúncia da 

proteção patentária ou de outros direitos de 
exclusividade, comprovada a sua eficácia, 
segurança e qualidade; 
d) Medicamento Similar: é o fármaco que faz 
parte da farmacopeia. 
 
18) Com relação à Portaria 344/98, mais 
precisamente sobre as notificações de receitas, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Notificações de Receitas "A": receita de cor 
branca, validade 30 dias, Máx. de 5 ampolas e 
para as demais formas farmacêuticas quantidade 
correspondente a no máximo 60 dias de 
tratamento; 
b) Notificação de Receita “B”: receita de cor azul, 
validade 30 dias, Máx. de 5 ampolas e para as 
demais formas farmacêuticas quantidade 
correspondente a no máximo 60 dias de 
tratamento; 
c) Notificação de Receita “Lista C3”: receita de cor 
branca, validade 30 dias, Máx. de 5 ampolas e 
para as demais formas farmacêuticas quantidade 
correspondente a no máximo 30 dias de 
tratamento; 
d) Notificação de Receita “Especial C2”: receita 
branca, validade 15 dias, quantidade necessária 
para 30 dias de tratamento. 
 
19) No Microsoft Word 2010, para alterar o 
zoom do documento de modo que duas páginas 
caibam na janela, devemos acessar a aba: 
a) Página Inicial; 
b) Layout da Página; 
c) Correspondências; 
d) Exibição. 
 
20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha 
poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 


