
Município de Águas de Chapecó
Concurso Público • Edital 001/2018

 http://aguasdechapeco.fepese.org.br

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da 
questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da 
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de pro-
va completo e o cartão-resposta devidamente preenchido 
e assinado.

19 de agosto

9 às 12h30

40 questões

3h30 de duração*
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Língua Nacional 5 questões

Como combater fake news sem abrir espaço para a 
censura?

Apesar de boatos não serem, de forma alguma, um 
fenômeno recente, a dimensão de sua propagação 
proporcionada pelas redes sociais, especialmente em 
momentos críticos como [    ] vésperas de eleições, 
é. O combate [    ] fake news entrou na agenda 
política e midiática nacional, o que levou [    ] algu-
mas possibilidades distintas de atuação.

Algumas pessoas tendem [    ] preferir soluções 
institucionais, como a responsabilização dos produ-
tores e a tipificação do crime pela legislação brasileira. 
No entanto, essa via leva [    ] um outro questiona-
mento ético: como garantir que [    ] pessoas nas 
instituições responsáveis por punir a propagação de 
fake news vão agir de forma isenta, sem incorrer em 
perseguição política contra adversários?

Para Daniel Nascimento, ex-hacker e consultor de 
Segurança Digital, a reação às notícias falsas deve 
ser tão “espontânea” quanto a sua propagação. Ele 
explica que a proliferação dos boatos é facilitada pelo 
imediatismo que a internet proporciona. “A pessoa 
só lê a manchete, três linhas, e já compartilha”, exem-
plifica. Por isso, ele trabalha no desenvolvimento de 
uma ferramenta, a “fakenewsautentica”, que mostraria, 
mediante o uso de um comando, a veracidade das 
notícias recebidas pelo Whatsapp ou pelo Facebook 
instantaneamente. Segundo ele, é possível usar os 

“bots” que propagam notícias falsas para propagar os 
desmentidos e as notícias bem apuradas, com base no 
trabalho de jornalistas contratados para esse propósito.

Edgard Matsuki, jornalista responsável pelo site Boatos.
org, acredita no poder da conscientização. “Hoje, 
grande parte das pessoas sabe operar quase que de 
forma intuitiva um smartphone, mas infelizmente as 
pessoas não são educadas para checar a informação 
que chega via redes sociais. Nesse sentido, iniciativas 
que visem aumentar o senso crítico das pessoas em 
relação ao que circula na internet são importantes”.

O site Boatos.org apresenta dicas de checagem, 
dentre as quais se destacam: 1) Quando se deparar 
com um conteúdo, ler a notícia por completo e não 
parar apenas no título ou nas primeiras frases. 2) 
Perguntar-se sobre até que ponto a notícia escrita tem 
chances de ser falsa. 3) Quando a fonte não está des-
crita no texto, ver se foi publicado em outras fontes 

confiáveis. 4) Quando a notícia tem um caráter muito 
alarmista, desconfiar. 5) Desconfiar também de um 
pedido de compartilhamento. Essa é uma tática para 
ajudar na sobrevivência do boato. Exemplo: conteú-
dos com a mensagem “compartilhe antes que apa-
guem essa informação”. 6) Verificar os erros de portu-
guês, pois as notícias falsas não têm muito apreço pela 
correção gramatical.

CALEGARI, L. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/
como-combater-fake-news-sem-abrir-espaco-para-a-censura/> 
Acesso: 04/julho/2018. [Adaptado]

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ), considerando o texto.

( ) Quanto ao sinal indicativo de crase, a grafia 
correta dos seis vocábulos, na sequência das 
lacunas nos dois primeiros parágrafos, é: às • 
às • a • a • a • as.

( ) Na primeira frase do texto, a forma verbal é 
pode ser substituída por são, pois, nesse caso, 
se trata de concordância verbal facultativa.

( ) Cada par de palavras segue a mesma regra de 
acentuação gráfica: fenômeno/ético; véspe-
ras/midiática; espontânea/sobrevivência.

( ) O sinal de dois-pontos usado no segundo 
parágrafo introduz um esclarecimento de algo 
mencionado anteriormente.

( ) A pergunta que encerra o segundo parágrafo 
é respondida no terceiro parágrafo do texto.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • F • V • V • F
b. SQUARE V • F • F • F • V
c. SQUARE F • V • V • F • F
d. SQUARE F • V • F • F • F
e. SQUARE F • F • F • V • V
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2. Assinale a alternativa correta, com base no texto.

a. SQUARE O mais eficiente indicativo de notícias falsas é a 
grafia errada das palavras.

b. SQUARE As eleições são responsáveis pelo surgimento 
de um fenômeno recente: os boatos.

c. SQUARE O autor defende soluções institucionais de 
ordem jurídica para impedir fake news.

d. Check-square A educação e a conscientização são ferramen-
tas poderosas para combater a proliferação de 
notícias falsas, sem abrir espaço para a censura.

e. SQUARE Infere-se que conteúdos compartilhados pelas 
redes sociais com avisos como “Atenção! Alerta! 
Cuidado!” são os mais confiáveis.

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando-as em 
relação ao texto.

1. Os segmentos “ex-hacker e consultor de 
Segurança Digital” (1a frase do 3o parágrafo) 
e “jornalista responsável pelo site Boatos.org” 
(1a frase do 4o parágrafo) aparecem entre vír-
gulas por funcionarem como aposto.

2. O termo “fake news” é um vício de lingua-
gem e não deveria estar presente em textos 
escritos.

3. Trata-se de uma matéria publicitária que 
divulga produtos gratuitos para alimentar 
fake news.

4. A expressão “No entanto” (2o parágrafo) intro-
duz uma ideia de contraste, podendo ser 
substituída por “Entretanto”, sem prejuízo de 
significado no texto.

5. Em “Verificar os erros de português, pois as 
notícias falsas não têm muito apreço pela cor-
reção gramatical.” (5o parágrafo), o vocábulo 
sublinhado pode ser substituído por por que, 
sem prejuízo de sentido e sem ferir a norma 
culta da língua escrita.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ), considerando o texto.

( ) O pronome possessivo “sua” (1a frase do texto) 
faz referência a “boatos”.

( ) O vocábulo “se” funciona como pronome 
oblíquo nas três ocorrências: “se deparar”, 

“Perguntar-se” e “ver se” (5o parágrafo).
( ) A locução verbal “vão agir” (2o parágrafo) 

expressa tempo presente, podendo ser subs-
tituída por “agem” sem afetar o significado 
temporal no texto.

( ) A forma verbal “mostraria” (3o parágrafo) 
reforça a ideia de que a ferramenta “fakene-
wsautentica” ainda não se encontra efetiva-
mente em uso.

( ) Em “compartilhe antes que apaguem essa 
informação” (5o parágrafo), as formas verbais 
sublinhadas encontram-se no modo impera-
tivo e subjuntivo, respectivamente.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • V
b. SQUARE V • F • V • F • V
c. Check-square V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • F • V • F
e. SQUARE F • F • V • V • F

5. Considere as palavras abaixo sublinhadas no texto:

propagação • isenta • apuradas • tática • apreço.

A sequência que melhor substitui as palavras desta-
cadas, sem prejuízo de significado e com os devidos 
ajustes de concordância, é:

a. SQUARE exposição • sensata • refinadas • recurso • estima
b. SQUARE comunicação • livre • averiguadas • habilidade • 

afeição
c. SQUARE universalização • parcial • contabilizadas • 

metodologia • carinho
d. SQUARE disseminação • esquiva • elaboradas • medida • 

valor
e. Check-square difusão • imparcial • conferidas • estratégia • 

consideração
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9. Seja P o conjunto dos números primos maiores 
que 1 e menores que 22.

Então, o número de subconjuntos de P com três ele-
mentos é:

a. SQUARE Menor que 50.
b. SQUARE Maior que 50 e menor que 55.
c. Check-square Maior que 55 e menor que 60.
d. SQUARE Maior que 60 e menor que 65.
e. SQUARE Maior que 65.

10. Uma empresa tem oito celulares diferentes para 
distribuir entre quatro funcionários.

De quantas maneiras diferentes os celulares podem 
ser distribuídos, de modo que cada funcionário receba 
dois celulares?

a. SQUARE Mais do que 2600.
b. Check-square Mais do que 2500 e menos que 2600.
c. SQUARE Mais do que 2400 e menos que 2500.
d. SQUARE Mais do que 2300 e menos que 2400.
e. SQUARE Menos do que 2300.

Temas da Atualidade 5 questões

11. Centenas de foliões oriundos de todas as regiões 
de Santa Catarina e de outros Estados, vem a Águas de 
Chapecó todos os anos, impulsionando o turismo no 
Município. São atraídos por uma festa que é comemo-
rada em todo o Brasil, mas que na região tem especial 
destaque em nossa cidade.

Assinale a alternativa que indica a festa a que se refere 
o texto.

a. Check-square Carnaval
b. SQUARE Cavalhada
c. SQUARE Oktoberfest
d. SQUARE Festa do Chope
e. SQUARE Festa do Pinhão

Matemática e Raciocínio Lógico 5 questões

6. Considere que as afirmativas abaixo são verdadeiras.

1. Se chover, então a garagem será inundada.
2. Se a garagem for inundada, então o carro será 

estragado.
3. Se ele consertar o telhado, então o carro não 

será estragado.

Assinale a alternativa que é consistente com as três 
afirmativas.

a. SQUARE Se não chover, então o carro é estragado.
b. SQUARE Se não chover, então a garagem não é inundada.
c. SQUARE Se chover, então ele consertou o telhado.
d. Check-square Se chover, então ele não consertou o telhado.
e. SQUARE Se chover, então o carro não é estragado.

7. Considere as afirmativas abaixo.

1. –2  > –1 e 1/3 > 1/2
2. –2 > –1 ou 1/3 > 1/2
3. –2 < –1 ou 1/3 < 1/2

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

8. Em um circo um treinador de animais deseja colo-
car quatro cachorros e três gatos em fila indiana, de 
maneira que dois cachorros não fiquem juntos (subse-
quentes) na fila.

De quantos modos diferentes esta fila pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 160.
b. SQUARE Mais do que 155 e menos que 160.
c. SQUARE Mais do que 150 e menos que 155.
d. SQUARE Mais do que 145 e menos que 150.
e. Check-square Menos que 145.
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12. Estima-se que a densidade demográfica do Brasil 
é de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado.

Qual era em 2010, segundo o IBGE, a densidade 
demográfica (em habitantes por quilômetro qua-
drado) de Águas de Chapecó?

a. SQUARE 12,7
b. SQUARE 23,9
c. SQUARE 34,2
d. Check-square 43,7
e. SQUARE 86,4

13. O Deputado Federal de Minas Gerais Marcelo 
Álvaro Antônio protocolou recentemente, na Câmara 
Federal, um projeto de lei que determina a proibição 
do uso de canudos plásticos no país.

Assinale a alternativa que indica as razões da preten-
dida proibição.

a. SQUARE A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima 
na produção dos canudos. O rápido cresci-
mento da procura daquele material tira milha-
res de toneladas de cana até então utilizadas na 
produção do açúcar de cana e de álcool, muito 
mais importantes para a economia nacional.

b. SQUARE A utilização de canudos de plástico provoca o 
aparecimento no organismo humano da bactéria 
Klebsiella pneumoniae, um dos principais agen-
tes causadores da mortalidade infantil no país.

c. Check-square Os canudos de plástico demoram cerca de 500 
anos para se decompor na natureza, provo-
cando com o seu acúmulo, graves problemas 
ambientais.

d. SQUARE Na produção dos canudos de plástico são 
empregadas milhares de toneladas de Gás 
Metano, um dos principais agentes da destrui-
ção da camada de ozônio.

e. SQUARE Os canudos de plástico, cuja utilização não dura 
em média mais que dez minutos, são extrema-
mente caros, exigindo pesados investimentos em 
máquinas e equipamentos para a sua produção.

14. Leia a notícia:

Após meses de discussões, começou a valer nesta 
sexta-feira (5) a tarifa de 25% sobre diversos produtos 
da China importados pelos Estados Unidos. O total 
de bens atingidos pela medida deve chegar a US$ 34 
bilhões. O anúncio faz parte de uma série de políticas 
impostas pelos EUA aos produtos chineses, seguidas 
de anúncios de retaliações dos asiáticos […]

https://g1.globo.com/economia/noticia/russia-aumenta-impostos-
sobre-produtos-dos-eua-em-resposta-a-restricoes-comerciais.ghtml

Assinale a alternativa que indica uma possível conse-
quência da decisão norte-americana de sobretaxar as 
mercadorias importadas da China.

a. SQUARE O crescimento do comércio mundial.
b. SQUARE A formação de blocos econômicos regionais 

como a “ALCA”.
c. SQUARE A expansão da economia americana com o 

crescimento das exportações.
d. SQUARE O aumento da importação pela China, de pro-

dutos norte-americanos.
e. Check-square Uma possível “guerra comercial” que irá prejudi-

car o comércio internacional.

15. O Parlamento Europeu aprovou um novo sistema 
de autorização de entrada de turistas nos países da 
União Europeia.

Assinale a alternativa correta a respeito do assunto.

a. SQUARE A partir de 2021, os brasileiros precisarão 
obter visto para visitarem os países da União 
Europeia. Este visto poderá ser obtido no Brasil 
ou no Aeroporto de destino do turista.

b. Check-square Os brasileiros, a partir de 2021, para visitarem um 
país da União Europeia, deverão solicitar pela 
Internet (on line) uma autorização de entrada.

c. SQUARE O Brasil foi o único país latino-americano atin-
gido pelas recentes medidas da União Europeia 
que visam controlar a entrada de estrangeiros.

d. SQUARE A partir da vigência do ETIAS (Autorização de 
Viagem a países europeus), ficará abolida a 
dispensa de visto de entrada na Europa para os 
portadores de Passaporte Brasileiro.

e. SQUARE A partir de janeiro de 2019, os brasileiros e cida-
dãos de dezenas de outros países deverão, para 
entrarem nos países da União Europeia, obter 
um visto de entrada, junto à Embaixada da UE 
em Brasília.
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Noções de Informática 5 questões

16. Qual navegador de internet está presente de 
modo nativo e acompanha a instalação padrão do 
Sistema operacional Windows 10 Pro?

a. Check-square Edge
b. SQUARE Opera
c. SQUARE Firefox
d. SQUARE Mozilla
e. SQUARE Chrome

17. O MS Paint do Windows 10 Pro em português 
oferece uma variedade de tipos de pincéis para 
seleção do usuário.

Identifique os itens que contêm tipos de pincéis 
presentes no MS Paint.

1. Marcador
2. Giz de cera
3. Spray
4. Pincel a óleo

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos somente os itens 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretos somente os itens 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretos somente os itens 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretos somente os itens 1, 3 e 4.
e. Check-square São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

18. O MS Word 2013 do Office Professional Pro 
em português associa informações como: o autor 
do documento e o usuário que realizou as últimas 
modificações a um documento às propriedades do 
documento.

Assinale a alternativa que possibilita visualizar essas 
informações.

a. SQUARE Guia Revisão  Informações
b. SQUARE Guia Exibição  Informações
c. Check-square Guia Arquivo  Informações
d. SQUARE Guia Exibição  Propriedades do documento
e. SQUARE Guia Revisão  Propriedades do documento

19. Qual formato de célula personalizado do MS Excel 
do Office 2013 Professional Pro que permite exibir o 
número 3,9 como 3,90, ou seja, exibindo zeros não 
significativos até duas casas após a vírgula?

a. SQUARE #
b. Check-square #,00
c. SQUARE #,##
d. SQUARE 0,##
e. SQUARE 0,0#

20. Ao navegar pela internet, determinados endereços 
podem requerer o emprego de portas HTTP específi-
cas, no lugar da porta padrão HTTP. Para tanto, deve-se 
acrescentar o número da porta ao endereço desejado.

Assinale a alternativa que contém o caractere especial 
que deve ser utilizado após o endereço de modo a 
informar a porta desejada ao navegador.

a. SQUARE $
b. SQUARE #
c. SQUARE &
d. Check-square :
e. SQUARE !

Legislação Municipal 5 questões

21. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
Orgânica do Município.

a. SQUARE Não há previsão legal de suplementação de 
legislação estadual por parte do Município.

b. SQUARE O Município não possui competência legal para 
suplementar legislação federal.

c. SQUARE Em se tratando de necessidades específicas, 
cabe ao Município suplementar apenas a legisla-
ção estadual, visando adaptá-la à realidade local.

d. Check-square Ao Município compete suplementar a legislação 
federal e a estadual, no que couber, e aquilo 
que disser respeito ao seu peculiar interesse.

e. SQUARE O legislador municipal poderá alterar apenas 
a legislação federal no que disser respeito ao 
interesse local.



Página 8

Município de Águas de Chapecó • Concurso Público • Edital 001/2018

1S6 Farmacêutico

22. Conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal, o 
Município poderá dividir-se, para fins exclusivamente 
administrativos, em:

a. Check-square Bairros, Distritos e Vilas.
b. SQUARE Bairros e Condomínios.
c. SQUARE Distritos e Zonas Urbanas e Rurais.
d. SQUARE Áreas Urbanas e Rurais.
e. SQUARE Vilas e Loteamentos.

23. Serviço autônomo, criado por lei, com persona-
lidade jurídica, patrimônio e receita próprios para 
executar atividades típicas da administração pública 
que requeiram, para seu melhor funcionamento, 
gestão administrativa e financeira descentralizadas. 
Conforme a Lei Orgânica do Município, esta é a defini-
ção de:

a. SQUARE Empresa.
b. Check-square Autarquia.
c. SQUARE Empresa Pública.
d. SQUARE Fundação Pública.
e. SQUARE Sociedade de Economia Mista.

24. Assinale a alternativa correta, prevista na Lei.

a. SQUARE Os serviços serão permitidos ou concedidos 
livremente por ato do Prefeito Municipal.

b. SQUARE A concessão de serviço público, a título defi-
nitivo, será outorgada por Portaria do Poder 
Legislativo.

c. Check-square Permissão de serviço público, a título precário, 
será outorgada por decreto do Prefeito, e a con-
cessão só será feita com autorização legislativa, 
mediante contrato, precedido de concorrência 
pública.

d. SQUARE Após elaborada a licitação, o presidente do 
Poder Legislativo Municipal poderá autorizar as 
concessões adequadas aos munícipes.

e. SQUARE A única formalidade exigida pela lei para a con-
cessão de um serviço público é a elaboração de 
um Termo de Ajustamento de Condutas.

25. De acordo com a legislação em vigor, o Município 
poderá realizar obras e serviços de interesse comum:

a. SQUARE Subscrevendo contratos com a União.
b. SQUARE Apenas através de consórcio com empresas 

particulares.
c. SQUARE Celebrando Termos de Cooperação com a ini-

ciativa privada.
d. SQUARE Celebrando convênio com o Estado, sem que 

haja necessidade de autorização do Poder 
Legislativo.

e. Check-square Mediante convênio com o Estado, a União ou 
entidades particulares ou através de consórcio 
com outros municípios, sempre por meio de 
autorização legislativa.

Conhecimentos Específicos 15 questões

26. Em vigilância epidemiológica, um caso é um 
indivíduo infectado ou doente que apresenta caracte-
rísticas clínicas, laboratoriais e epidemiológicas especí-
ficas de uma doença ou agravo.

Assim, todas as alternativas abaixo podem confirmar 
um caso de hepatite viral aguda tipo B, exceto:

a. SQUARE Pessoas com exames sorológicos reagentes em 
serviços que realizam triagem sorológica.

b. Check-square Pessoas portadores de DST com anti HIV-1 e 
HIV-2 não regentes.

c. SQUARE Pessoas com icterícia aguda e colúria e/ou 
dosagem de aminotransferases igual ou maior 
que três vezes o valor normal.

d. SQUARE Pessoas com exposição percutânea ou de 
mucosa a sangue e/ou secreções, ou contato 
sexual ou domiciliar com pessoas suspeitas ou 
sabidamente HBsAg reagente e/ou anti-HBc 
IgM reagente.

e. SQUARE Pessoas que desenvolveram icterícia subita-
mente e evoluíram para óbito, sem outro diag-
nóstico confirmado.
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30. A Lei no 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera 
a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 
tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, define que assistência terapêutica integral 
consiste em:

1. dispensação de medicamentos e produtos de 
interesse para a saúde, cuja prescrição esteja 
em conformidade com as diretrizes terapêu-
ticas definidas em protocolo clínico para a 
doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, 
na falta do protocolo, em conformidade com 
as listas estabelecidas pelos respectivos servi-
ços de saúde.

2. oferta de procedimentos terapêuticos, em 
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, 
constantes de tabelas elaboradas pelo ges-
tor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, 
realizados no território nacional por serviço 
próprio, conveniado ou contratado.

3. acesso integral a produtos e serviços de saúde, 
incluindo os medicamentos de alto custo, 
órteses, próteses e outras demandas prescritas, 
no sistema público ou privado de saúde.

4. disponibilidade de medicamentos da atenção 
básica para os pacientes atendidos pelo sis-
tema misto, sem restrição de idade, raça, cor 
ou gênero.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

27. O aumento do coeficiente de prevalência de 
uma determinada doença infectocontagiosa, em um 
período de tempo determinado, tem como significado 
epidemiológico:

a. SQUARE Uma nova doença com características anato-
mopatológicas semelhantes.

b. SQUARE A falta de campanhas de vacinação e de 
prevenção.

c. Check-square Um aumento do número de casos novos soma-
dos ao número de casos antigos da doença.

d. SQUARE Um aumento apenas do número de casos 
novos no período.

e. SQUARE Um aumento apenas do número de casos anti-
gos, já identificados, por falência de tratamento 
ou reagudização.

28. Assinale a alternativa que se refere corretamente, 
no Sistema Único de Saúde, à coleta e transferência de 
dados relacionados às doenças e aos agravos de noti-
ficação compulsória.

a. Check-square Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan)

b. SQUARE Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (Sivisa)
c. SQUARE Sistema Nacional Vigilância Epidemiológica 

(Snve)
d. SQUARE Sistema de Informações Hospitalares (Sih/SUS)
e. SQUARE Sistema de Informações na Atenção Básica 

(Siab)

29. É responsabilidade do farmacêutico o armaze-
namento em local adequado dos produtos sujeitos a 
controle especial de acordo com a legislação vigente.

Assinale a alternativa que contém apenas medi-
camentos sujeitos a controle especial, segundo 
a Portaria no 344, de 12/05/98, da SVS/MS e suas 
atualizações.

a. SQUARE Morfina • Propranolol • Clorpromazina
b. SQUARE Bromazepam • Buspirona • Anlodipino
c. SQUARE Metanfetamina • Codeína • Carbometildene
d. SQUARE Dexametasona • Fluoxetina • Metadona
e. Check-square Metilfenidato • Tiopental • Fluoxetina
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33. Farmacovigilância é a ciência e atividades rela-
tivas à identificação, avaliação, compreensão e pre-
venção de efeitos adversos ou quaisquer problemas 
relacionados ao uso de medicamentos.

Sobre esse tema, é correto afirmar que:

1. A vigilância ativa envolve o monitoramento 
de eventos relacionados à utilização de medi-
camentos e é realizada a partir da identifica-
ção dos pacientes e dos casos por meio de 
dados provenientes de prescrição eletrônica 
ou banco de dados de sistemas de saúde.

2. A vigilância passiva compreende a coleta e 
a análise de dados provenientes das notifi-
cações de suspeitas de eventos adversos a 
medicamentos.

3. O formulário utilizado para notificação espontâ-
nea de um evento médico adverso causado por 
um medicamento deve conter, no mínimo, os 
dados do paciente, o evento adverso e as infor-
mações sobre o medicamento suspeito. Com 
esses dados já é possível investigar o evento.

4. Atualmente, a notificação espontânea é a 
principal fonte de informações em sistemas 
de farmacovigilância. Nesse tipo de notifica-
ção, outros problemas relacionados a medica-
mentos devem ser notificados apenas quando 
se tenha certeza da relação entre o uso do 
produto farmacêutico e o seu efeito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

31. Suspensões são formas farmacêuticas que con-
têm partículas finas do fármaco em dispersão relativa-
mente uniforme em um veículo no qual esse fármaco 
apresenta solubilidade mínima.

Sobre essa forma farmacêutica, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Não deve escoar com rapidez e uniformidade 
do recipiente.

b. SQUARE Precisa proporcionar liberação prolongada ou 
retardada do fármaco.

c. Check-square O tamanho das partículas dispersas deve per-
manecer constante por longos períodos de 
repouso.

d. SQUARE Deve sedimentar-se rapidamente e voltar a 
dispersar-se com agitação suave do recipiente.

e. SQUARE É aplicada mais frequentemente para mascarar 
sabores indesejáveis.

32. Corticosteroide é o nome dado a um grupo de 
hormônios esteroides produzidos pelas glândulas 
suprarrenais ou a seus derivados sintéticos.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) sobre os corticosteroides.

( ) Os corticosteroides exercem efeitos profun-
dos sobre o metabolismo dos carboidratos e 
das proteínas.

( ) Os corticosteroides alteram profundamente 
as respostas imunes dos linfócitos, mas não o 
número dessas células.

( ) A insuficiência suprarrenal aguda pode ser 
uma consequência da interrupção abrupta do 
uso de um fármaco corticosteroide.

( ) Aumentam o risco de osteoporose, inclusive 
em mulheres pós-menopausa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F
b. Check-square V • F • V • V
c. SQUARE F • V • V • V
d. SQUARE F • V • V • F
e. SQUARE F • V • F • F
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36. A Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 
de 2004, representa um dos elementos fundamentais 
para a efetivação do acesso à saúde e para a consoli-
dação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Ela apre-
senta eixos estratégicos que devem guiar as ações.

São eixos que compõem a Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica:

1. Recursos humanos qualificados e fixados.
2. Estabelecimento de mecanismos adequados 

para a regulação e monitoração do mercado 
de medicamentos.

3. Centralização nas ações médicas.
4. Garantia de acesso e equidade às ações de 

saúde e à assistência farmacêutica.
5. Produção de medicamentos com baixo custo, 

realizada exclusivamente pelos laboratórios 
públicos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

37. Assinale a alternativa que expressa ação privativa 
do farmacêutico nas ações de fiscalização.

a. SQUARE Fiscalização da dispensação, do fracionamento 
e da manipulação de produtos odontológicos.

b. SQUARE Fiscalização da manipulação e venda dos 
produtos veterinários e das especialidades 
veterinárias.

c. Check-square Fiscalização da manipulação e do fabrico dos 
medicamentos galênicos e das especialidades 
farmacêuticas.

d. SQUARE A elaboração de laudos técnicos e a realização 
de perícias técnico-legais relacionadas com 
atividades, produtos, fórmulas, processos e 
métodos diversos.

e. SQUARE Fiscalização de depósitos de produtos de natu-
reza diversa, de empresas, estabelecimentos, 
setores, fórmulas, produtos, processos e méto-
dos diversos.

34. Abaixo estão relacionados diversos estabeleci-
mentos para a dispensação de medicamentos.

Assinale a alternativa correta para a definição do res-
pectivo estabelecimento.

a. SQUARE Posto de medicamentos e unidade volante: são 
unidades para dispensação de medicamentos 
em localidades desprovidas de farmácia ou 
drogaria e que requerem a presença de um 
assistente técnico farmacêutico.

b. SQUARE Dispensário: setor de fornecimento de medica-
mentos de pequena unidade ambulatorial ou 
hospitalar. A Lei 5991 de 1973 obriga a assistên-
cia de diretor técnico farmacêutico.

c. SQUARE Drugstore: estabelecimento que comercia-
liza diversos itens de primeira necessidade, 
podendo, também, dispensar medicamentos 
sem autorização especial para medicamentos 
manipulados.

d. Check-square Farmácia: são estabelecimentos onde ocorre 
dispensação de medicamentos industrializa-
dos ou dispensação de fórmulas magistrais e 
oficinais.

e. SQUARE Farmácia hospitalar: unidade de dispensação 
restrita a unidades de até 50 leitos que precisa 
de assistente técnico.

35. No ato da dispensação, o farmacêutico deve 
buscar identificar as possíveis interações de medica-
mentos na prescrição apresentada, uma vez que pro-
blemas terapêuticos provenientes de interações entre 
fármacos são significantes e resultam em importantes 
resultados negativos em saúde.

Assinale a alternativa que corresponde à interação 
onde um fármaco interage na absorção, distribuição, 
biotransformação ou excreção de outro fármaco.

a. SQUARE Interação de Efeito
b. SQUARE Interação Farmacêutica
c. SQUARE Interação Farmacogenômica
d. SQUARE Interação Farmacodinâmica
e. Check-square Interação Farmacocinética
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39. O Código de Ética Farmacêutica (Resolução no 596, 
de 21 de fevereiro de 2014), publicada pelo Conselho 
Federal de Farmácia, dispõe sobre o Código de Processo 
Ético. No seu anexo III, estão estabelecidas as infrações e 
as regras de aplicação das sanções disciplinares.

Assinale a alternativa que corresponde a uma dessas 
regras.

a. SQUARE Desrespeitar 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 é considerado infração ética 
e disciplinar gravíssima.

b. SQUARE Assinar laudo ou qualquer outro documento 
farmacêutico em branco, de forma a possibilitar 
o uso indevido do seu nome ou atividade pro-
fissional, é considerado infração ética e discipli-
nar leve.

c. SQUARE A reincidência é verificada quando se comete 
outra infração ética durante o prazo de 1 ano 
após o trânsito em julgado da decisão adminis-
trativa que tenha condenado o farmacêutico 
anteriormente.

d. Check-square As sanções aplicadas serão objeto de registro na 
ficha individual do farmacêutico, devendo ainda 
ser comunicadas, no caso de suspensão, ao 
empregador e ao órgão sanitário competente.

e. SQUARE O processo ético encerra-se no momento em 
que o farmacêutico solicita transferência de seu 
registro profissional para outro Estado.

38. Considerando a padronização dos medicamen-
tos pela RENAME e suas formas de acesso no Sistema 
Único de Saúde, um paciente que, no conjunto das 
consultas médicas que realizou, recebeu as seguintes 
prescrições: Sinvastatina 20 mg, Exomeprazol 20 mg, 
Azatioprina 50 mg, terá como principais fontes de 
obtenção desses medicamentos, respectivamente:

a. SQUARE Unidades de dispensação do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica, far-
mácias comerciais, Unidades de dispensação 
do Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica.

b. SQUARE Unidades públicas de atenção básica, Unidades 
públicas de atenção básica, farmácias 
comerciais.

c. SQUARE Unidades públicas de atenção básica, farmá-
cias comerciais, Centros de Referência para 
o Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica.

d. SQUARE Unidades de dispensação do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica, 
farmácias comerciais, Centros de Referência 
para o Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica.

e. Check-square Unidades públicas de atenção básica, farmá-
cias comerciais, Unidades de dispensação do 
Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

40. Diferentes vias de administração têm diferentes 
características e usos. Portanto, o conhecimento das 
características das diferentes vias de administração é 
fundamental.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) A via intravenosa é geralmente necessária 
para a administração de fármacos com proteí-
nas de alto peso molecular e peptídeos.

( ) A via intravenosa não é uma via apropriada 
para a administração de soluções oleosas ou 
substâncias insolúveis.

( ) A via subcutânea apresenta absorção lenta. 
Existe a possibilidade de ocorrência de dor ou 
necrose causada por substâncias irritantes.

( ) Na ingestão oral, a absorção independe do 
tamanho da molécula do fármaco no seu 
transporte transmembranar.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F
b. SQUARE V • V • F • V
c. SQUARE F • V • V • V
d. SQUARE F • V • V • F
e. SQUARE F • F • V • F
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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