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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
PROCESSO SELETIVO 04/2012 - 03/02/2013
CARGO

Farmacêutico (44)

GABARITO FINAL
QUESTÃO

ALTERNATIVA CORRETA

01
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C
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A
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B
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C
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D
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A
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B
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B
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ANULADA
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D
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C
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D
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B
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PROVA APLICADA
LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMATICA
1 - Indique a alternativa em que o porquê está empregado incorretamente:
A. ( ) O túnel por que deveríamos passar desabou ontem.
B. ( ) Não aceitei o convite porquê acho que não mereço.
C. ( ) Porque não me disse a verdade?
D. ( ) As causas por quê discuti com ele são particulares.

2 – Uma das frases abaixo está incorreta:
A. ( ) Espero que você leve consigo o pacote.
B. ( ) Cada um faça por si a redação.
C. ( ) Pedro, desejo falar consigo um instante.
D. ( ) Já houve discussões sérias entre ti e mim.

3 – No que se refere ao uso da crase, a alternativa que completa corretamente a frase:
“Elas foram levadas ____ força, uma _____ uma, exatamente _____ duas horas da manhã,.” é:
A. ( ) à, a, às.
B. ( ) à, à, às.
C. ( ) a, à, às.
D. ( ) a, a, as.

4 – Em uma prova, um aluno acertou 30 questões, que correspondem a 60% do número
de questões da prova. Quantas questões tinham essa prova?
A. ( ) 45
B. ( ) 50
C. ( ) 55
D. ( ) 60

5 – Pedro comprou os presentes para o aniversário de seu filho em uma única loja e
pagou R$ 600,00 a vista, depois de um desconto de 25% do valor total da compra. O valor
em R$ que Pedro pagaria pela mesma compra, sem o desconto, seria:
A. (
) R$ 650,00
B. (
) R$ 700,00
C. (
) R$ 750,00
D. (
) R$ 800,00

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
6 – Mesmo após sofrer paralisações e ser alvo de críticas ambientais no ano de 2012, está
sendo construída no estado brasileiro do Pará uma central hidrelétrica, uma das maiores
obras em andamento hoje no Brasil, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Em qual rio ela
está sendo edificada?
A. ( ) Rio Xingu.
B. ( ) Rio Amazonas.
C. ( ) Rio Tocantins.
D. ( ) Rio Jari.
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7 – Qual o nome do ministro, revisor do processo do mensalão que terminou com 25
condenados e 12 absolvidos, além de um processo remetido para a primeira instância,
após quatro meses e meio de julgamento?
A. ( ) Roberto Gurgel.
B. ( ) Demóstenes Torres.
C. ( ) Ricardo Lewandowski.
D. ( ) Joaquim Barbosa.

8 – A aplicação da Lei da Ficha Limpa implicará na realização de novas eleições em 50
municípios brasileiros. No estado de Santa Catarina, quais os municípios que terão novas
eleições no dia 03 de março?
A. ( ) Criciúma, Balneário Rincão, Videira, Ponte Serrada.
B. ( ) Balneário Rincão, Criciúma, Campo Erê, Tangará.
C. ( ) Benedito Novo, Presidente Nereu, Criciúma.
D. ( ) Benedito Novo, Ponte Serrada, Videira, Criciúma.

9 – De acordo com a Lei Orgânica do município de Ascurra, são competências do
Município, exceto:
A. (
) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes dos prazos fixados em Lei.
B. ( ) Elaborar o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.
C. ( ) Convocar titulares dos órgãos e entidades da administração direta e indireta para prestarem
informações sobre matéria de sua competência.
D. (
) Proteger os documentos, os monumentos, as obras e outros valores de bens de valor
histórico, artístico e cultural, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
10 – No dia 19 de janeiro do corrente, Ascurra e cidades vizinhas receberam a visita da
Cruz Oficial da Jornada Mundial da Juventude. Esta, foi criada pelo Papa João Paulo II em
1985 e consiste em uma reunião de milhões de pessoas e sobretudo jovens. O evento é
celebrado a cada 02 ou 03 anos, numa cidade escolhida para celebrar a grande jornada.
No último dia da JMJ em Madri, o papa Bento XVI anunciou o nome da cidade brasileira
que será sede do mega evento católico, a ser realizado em julho deste ano. Qual esta
cidade?
A. ( ) Curitiba.
B. ( ) Porto Alegre.
C. ( ) São Paulo.
D. ( ) Rio de Janeiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11 – A Política Nacional de Promoção da Saúde, adotada pelo Ministério da Saúde:
A. ( ) Configura uma intervenção transversal, integrada e intersetorial, cujo foco é a qualidade de vida
da população.
B. ( ) Reconhece que os modos de viver dos indivíduos e das comunidades são os únicos responsáveis
pelas mudanças ocorridas ao longo da vida, no processo de saúde-adoecimento.
C. ( ) Concebe a saúde na dimensão biomédica, enfatizando essencialmente, a ausência de doença.
D. ( ) Trata os indivíduos como meros receptores de informações, sobre estilos e hábitos saudáveis de
vida, repassadas pelos profissionais da área da saúde.

12 – A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, denominada Lei Orgânica da Saúde,
determina que:
A. ( ) As ações e os serviços de alta complexidade no SUS sejam executados, prioritariamente, por
prestadores privados, conveniados ou contratados.
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B. ( ) As ações e os serviços da Atenção Básica no SUS sejam executados, exclusivamente, por
prestadores estatais.
C. ( ) A prestação de serviços privados de assistência a saúde deve observar os princípios éticos e
as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS, quanto as condições para seu funcionamento.
D. (
) A participação complementar dos serviços privados no SUS será formalizada mediante
contrato ou convenio, observadas, a respeito, as normas de direito privado.

13 – Segundo a Constituição Federal de 1988, a descentralização, constitui uma das
diretrizes do SUS, mas a habilitação dos municípios como gestores incipientes, parciais e
semiplenos, compondo a terceira instância do SUS, só foi efetivada, pela primeira vez, do
ponto de vista normativo:
A. ( ) Pela Norma Operacional Básica de 1991.
B. ( ) Pela Norma Operacional Básica de 1993.
C. ( ) Pela Norma Operacional Básica de 1996.
D. ( ) Pela Norma Operacional da Assistência a Saúde de 2001.

14 – Assinale a opção verdadeira:
A. ( ) Medicamento genérico é aquele que contem o mesmo principio ativo, a mesma concentração,
forma farmacêutica, via de administração e indicação terapêutica do medicamento de referencia,
podendo diferir no tamanho do produto excipientes e veículos.
B. (
) Medicamento de referencia é 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. (
) A bioequivalência consiste em indicar a velocidade e a extensão de absorvição de um
princípio ativo em uma forma de dosagem a partir de sua curva concentração/tempo na circulação
sistêmica ou sua excreção na urina.
D. (
) A biodisponibilidade consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos
apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e
quantitativa de principio (s) ativo (s), e que tenham comparável biodisponibilidade quando estudados
sob um mesmo desenho experimental.

15 – A especificação para teor da matéria prima metildopa é de 98,0% a 101,0% em base
anidra. Considere os dados apresentados abaixo:
Massa da matéria prima = 200mg
Umidade = 12,0%
Volume gasto do titulante: 8,0mL
Titulante: Ácido Perclórico 0,1N
Cada Ml de Ácido perclórico 0,1N é equivalente a 21,12mg de metildopa
Determine o teor encontrado para o lote ZYZ e se o mesmo esta provado neste teste.
A. ( ) O teor encontrado esta entre 98% e 101% e, portanto o lote esta provado.
B. ( ) O teor encontrado é 96% e, portanto, o lote esta reprovado.
C. ( ) O teor encontrado esta abaixo de 80% e, portanto, o lote esta reprovado.
D. ( ) O teor encontrado é 100,5% e portanto o lote esta aprovado.

16 – São medicamentos sujeitos a controle de Entorpecentes e Psicotrópicos (Receituário
A), EXCETO:
A. ( ) Metilfenidato.
B. ( ) Morfina
C. ( ) Flunitrazepam.
D. ( ) Metadona

17 - Em relação aos componentes da Assistência Farmacêutica é INCORRETO afirmar:
A. (
) São divididos em 3 componentes: básico, estratégico e especializado.
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B. ( ) O componente estratégico abrange medicamentos utilizados para tratamento das doenças de
perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico como, por exemplo, tuberculose, hanseníase,
DST/AIDS.
C. ( ) Os recursos do componente básico devem ser aplicados no custeio dos medicamentos
destinados aos agravos permanentes e prioritários da Atenção Básica, presentes na RENAME 2010.
D. (
) Não podem ser comprados com os recursos do componente básico medicamentos
fitoterápicos e medicamentos homeopáticos.

18 – Conforme o Código de Ética do Farmacêutico é vedado ao farmacêutico, exceto:
A. (
) Contribuir para a promoção da saúde individual e coletiva, principalmente no campo da
prevenção, sobretudo quando, nessa área, desempenhar cargo ou função publica.
B. (
) Fornecer meio, instrumento, substancia ou conhecimento para induzir a pratica (ou dela
participar) de eutanásia, se tortura, de toxicomania, ou de qualquer outra forma de procedimento
degradante, desumano ou cruel em relação ao ser humano.
C. ( ) Exercer simultaneamente a medicina.
D. ( ) As alternativas B e C estão corretas.

19 – Assinale a alternativa correta em relação às Notificações de Receita:
A. (
) As de cor amarela devem ser usadas para prescrição de psicotrópicos.
B. (
) As de cor azul devem ser usadas para prescrição de substancia retinóides de uso sistêmico.
C. (
) As de cor brancas devem ser usadas para prescrição de entorpecentes.
D. ( ) Devem estar preenchidas de forma legível, sendo que as quantidades devem ser escritas em
algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura.

20 A. (
B. (
C. (
D. (

Em relação ao fracionamento de medicamentos, pode-se afirmar que:
) Medicamentos isentos de prescrição não podem ser fracionados.
) O medicamento pode ser fracionado, apenas, a partir da embalagem original fracionavel.
) É permitido o fracionamento concomitante de mais de um medicamento.
) No registro da operação não é necessário manter o nome do prescritor.

BOA SORTE!
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