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Município de Bandeirante 

Estado de Santa Catarina 

Edital n° 04 de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Farmacêutico  
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Sobre as doenças que compõem a lista nacional de notificação compulsória é correto afirmar: 

A) Cólera e difteria são infecções intestinais causadas por vírus e suas toxinas.  

B) A febre amarela quando diagnosticada precocemente pode ser curada com o uso de antibióticos 

da classe das quinolonas. 

C) O tratamento para hanseníase, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde, é o esquema poliquimioterápico com associação de Rifampicina, 

Dapsona e Clofazimina. 

D) A esquistossomose é uma doença viral, e é transmitida pela ingestão de água ou alimentos 

contaminados.  

 

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

os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, 

como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica.  

Sobre a ESF, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 

contém a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

(__) - Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média 

recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição; 

(__) - O profissional médico poderá trabalhar em apenas uma equipe de saúde da família, com carga 

horária de até 44 horas semanais; 

(__) - O processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos profissionais das equipes e os 

horários e dias de funcionamento das UBS devem ser organizados de modo que garantam o maior acesso 

possível, o vínculo entre usuários e profissionais, a continuidade, coordenação e longitudinalidade do 

cuidado. 

A) V-F-V. 

B) V-F-F. 

C) F-F-V. 

D) F-V-F. 

 

03. De acordo com a Lei nº 8.080/90, 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) É vedada a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde, mesmo em caráter 

complementar. 
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B) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano foge do campo 

de atuação do Sistema Único de Saúde, e deve ser responsabilidade das Secretarias de 

Abastecimento. 

C) A assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional 

e do trabalho não é de responsabilidade do Sistema Único de Saúde e deve ser prevista pelo 

empregador.  

D) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde serão organizados de 

forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

 

04. As atribuições do farmacêutico na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) incluem: 

 I - Controle da dispensação de antimicrobianos através das Fichas de Antimicrobianos; 

 II - Controle do tempo de uso de ATB, de acordo com a previsão do tratamento; 

 III - Participação ativa nas visitas clínicas da instituição. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

05. Sobre os medicamentos genéricos é correto afirmar: 

A) O medicamento genérico é aquele que contém o(s) mesmo(s) princípio(s) ativo(s), na mesma 

dose e forma farmacêutica, pode ser administrado por via diferente, mas contém a mesma 

posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência. 

B) A substituição do medicamento prescrito pelo medicamento genérico correspondente somente 

pode ser realizada pelo farmacêutico responsável pela farmácia ou drogaria e deverá ser 

registrada na prescrição médica. 

C) Os medicamentos genéricos podem ser identificados pela tarja vermelha na qual se lê 

"Medicamento Genérico". Além disso, deve constar na embalagem a frase “Medicamento 

Genérico Lei nº 9.787, de 1999”.  

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

necessitam realizar testes de controle de qualidade. 

 

06. No ciclo da Assistência Farmacêutica, a seleção constitui o ponto de partida, sendo, portanto, uma 

atividade fundamental. Sobre o processo de seleção de medicamentos está correto o que se afirma em: 
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A) Deve estar fundamentado em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos como, também, 

na estrutura dos serviços de saúde. 

B) Deve conter apenas com profissionais farmacêuticos, e a opinião de outras áreas pode ser 

descartada.  

C) Tem como desvantagem não permitir a uniformização de condutas terapêuticas. 

D) Não facilita ou propicia condições para a prática de farmacovigilância.  

 

07. Programar medicamentos consiste em estimar quantidades a serem adquiridas, para atender 

determinada demanda de serviços, em um período definido de tempo, possuindo influência direta sobre 

o abastecimento e o acesso ao medicamento. Sobre os métodos utilizados para programar 

medicamentos está correto o que se afirma em: 

A) O método de oferta de serviços consiste na análise do comportamento de consumo do 

medicamento numa série histórica no tempo, possibilitando estimar as necessidades. 

B) O método de programação por consumo histórico requer dados de morbidade e esquema 

terapêutico.  

C) O método de perfil epidemiológico é aplicável quando não se dispõe de informações de utilização 

de medicamentos e/ou quando se deseja implantação de novos serviços na rede de saúde.  

D) O método por consumo histórico é o mais confiável quando ocorrem períodos prolongados de 

desabastecimento. 

 

08. De acordo com a Portaria MS/SVS nº344/98, a prescrição do medicamento tramadol 50mg, deve 

ser realizada em: 

A) Receita simples, em duas vias.  

B) Notificação de receita a2, de cor amarela. 

C) Notificação de receita b1, de cor azul. 

D) Receita de controle especial, em duas vias.  

 

09. Os inibidores seletivos de recaptura de serotonina compõem uma classe de medicamentos 

importante no tratamento da depressão. Fazem parte dessa classe de medicamentos: 

A) Fluoxetina e citalopram.  

B) Sertralina e venlafaxina.  

C) Mirtazapina e fenelzina. 

D) Imipramina e amitriptilina. 
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10. É correto afirmar sobre um agonista parcial: 

A) Com o aumento de dose são capazes de provocar respostas maiores. 

B) Competem com antagonistas parciais pelo sítio de ligação nos receptores. 

C) Liga-se aos receptores e os ativam, mas não evocam resposta tão grande quanto dos agonistas 

totais.  

D) Possuem baixa afinidade pelos receptores, o que diminui sua eficácia. 

 

11. Os anticolinesterásicos rivastigmina e donepesila são usados clinicamente no tratamento de: 

A) Doença de Alzheimer. 

B) Esclerose múltipla. 

C) Hipertensão arterial. 

D) Retenção urinária. 

 

12. A ticlopidina, fármaco antiplaquetário, exerce sua função através da: 

A) Inibição da síntese de tromboxano A2.  

B) Redução da agregação plaquetária ao inibir a via de ADP das plaquetas.  

C) Ativação do ciclo oxigenase. 

D) Ligação e inativação ao complexo iib/iiia da cascata de coagulação.   

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 
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TEXTO 

 

 

13. “Isso limitava muito sua mobilidade, o que, naturalmente, intensificava ainda mais sua depressão, em 

um ciclo vicioso de prejuízos à saúde.” (linhas 8 a 11).  Assinale a alternativa correta quanto ao emprego 

do acento grave indicador de crase no termo destacado. 

A) Há a contração entre a preposição “a” exigida por regência verbal e o artigo definido “a”. 

B) Há a contração entre a preposição “a” exigida por regência nominal e o artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções prepositivas formadas por preposição e palavra 

feminina. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas formadas por preposição e palavra 

feminina. 
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14. “Outro problema que ela enfrentava era sua obesidade mórbida: pesava 183 kg.” (linhas 7 e 8). É 

correto afirmar que o termo destacado no trecho do Texto introduz uma: 

A) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 

B) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

C) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 

D) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

 

15. “Thomas Munte, neurologista da Universidade de Lubeck, na Alemanha, responsável pelo caso, diz que 

o objetivo inicial era tratar a depressão e que a perda de peso seria o "objetivo número dois" da cirurgia.” 

(linhas 25 a 29). É correto afirmar que o termo destacado no trecho do Texto exerce função morfológica 

de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Conjunção concessiva. 

C) Pronome relativo. 

D) Partícula integrante do verbo. 

 

16. “O método não apenas ajudou a conter a depressão significativamente como teve outro impressionante 

resultado: (...)” (linhas 21 a 23). Assinale a alternativa correta acerca da função morfológica do termo 

destacado: 

A) Advérbio. 

B) Adjetivo. 

C) Pronome. 

D) Substantivo. 

 

17. “O método não apenas ajudou a conter a depressão significativamente como teve outro impressionante 

resultado: (...)” (linhas 21 a 23). É correto afirmar que o verbo destacado no trecho retirado do Texto se 

encontra no: 

A) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Particípio Passado. 

D) Presente do Indicativo. 

 

 

 



8 
 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 

De acordo com a Lei Orgânica de Bandeirante - SC: 

(__) - O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar 

no exercício do cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo; 

(__) - São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso 

público; 

(__) - É hipotético o direito à livre associação sindical. 

A) V-F-V. 

B) F-V-V. 

C) V-V-F. 

D) V-V-V.  

 

19. “A reunião para discutir mudanças no Nafta termina sem acordo. Acordo está sendo rediscutido após 

críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente dos EUA, Donald Trump, que 

ameaçou repetidamente abandonar o pacto de US$ 1,2 trilhão a não ser que grandes mudanças sejam 

feitas.” 

O bloco econômico Nafta é composto por três países, são eles Estados Unidos: 

A) Canadá e México. 

B) México e Chile. 

C) Caribe e Canadá.  

D) Reino Unido e França. 

 

20. A Região Nordeste possui a maior costa litorânea do país e é formada por 9 (nove) estados. A única 

capital da região nordeste que não está situada no litoral é: 

A) Natal.  

B) Aracaju.  

C) Teresina. 

D) São Luís.  

 


