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CARGO FARMACÊUTICO (02) 
 

GABARITO PROVISÓRIO 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA CORRETA 

01 C 

02 A 

03 B 

04 B 

05 A 

06 D 

07 C 

08 A 

09 A 

10 C 

11 C 

12 D 

13 C 

14 B 

15 A 

16 D 

17 C 

18 A 

19 C 

20 B 

 
  

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm
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Município de Lauro Müller (Processo Seletivo Simplificado 03/2014) 
Data: 19/10/2014 

  

I N S T R U Ç Õ E S 
 

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa, Matemática, 
Atualidades e Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos) é de 2 (duas) horas, 
incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.  

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu, 
conferindo com os seus dados abaixo dispostos. Estando as informações corretas, assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame 
imediatamente ao fiscal.  

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 20 (vinte), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.  

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova.  

5. Cada questão objetiva é apresentada com 4 (quatro) alternativas de resposta (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado.  

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as respostas da 
prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. 
Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou 
qualquer dano causado pelo candidato. Preencha o quadro correspondente completamente, 
para possibilitar a correção por leitura ótica.  

7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-
resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja 
resposta não coincida com o gabarito oficial.  

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e 
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou 
similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de 
consulta.  

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente da sua sala a partir das 09h30min (30 minutos 
após o início da prova). Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as 
respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.  

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no rascunho específico para este fim, o 
qual poderá ser levado com você. A prova será disponibilizada posteriormente, junto ao gabarito 
provisório, via internet, conforme previsto em edital.  

 

 

____________________________________ 
Assinatura do Candidato(a) 

 

Número de Inscrição: 
 

Nome do(a) Candidato(a): 
 

Cargo: 

FARMACÊUTICO (02) 
 

  

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm
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FARMACÊUTICO (02) 

P R O V A 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 
 

1.  Quanto à ortografia da Língua Portuguesa, a sequência que preenche 
corretamente as lacunas da frase abaixo corresponde à alternativa: 
 
“Para dar mais brilho à festa de fim de ano, organizamos um ______________ 
musical _________________. E foi ________________ que precisamos da 
__________________ dos 
pais para autorizar a participação dos alunos.” 
 
 A. (  )  conserto – beneficente – porisso – rubrica 
 B. (  ) concerto – beneficiente – por isso – rubrica 
 C. (  ) concerto – beneficente – por isso – rubrica 
 D. (  ) conserto – beneficiente – porisso – rubrica 

 
2.  Observe atentamente as palavras abaixo e indique qual alternativa se apresenta 

de acordo com as regras da Reforma Ortográfica: 
 A. (  )  europeia – ideia – enjoo 
 B. (  ) linguiça – crêem – voo 
 C. (  ) faróis – cinqüenta – europeia 
 D. (  ) assembléia – idéia – leem 

 
3.  Assinale a alternativa que está de acordo com as regras de acentuação gráfica 

da língua padrão: 
 A. (  )  sózinho – econômico – urubus 
 B. (  ) cafeína –  biquíni – dízimo 
 C. (  ) gratuíto – hífen – item 
 D. (  ) chapéuzinho – também – parabéns 

 
4.  Uma agência de aluguel de automóveis cobra R$ 40,00 por dia mais R$ 0,30 por 

quilômetro rodado. Quanto custa alugar um automóvel para uma viagem de 
quatro dias, percorrendo 1.500 km? 
 A. (  )  R$ 600,50 
 B. (  ) R$ 610,00 
 C. (  ) R$ 623,25 
 D. (  ) R$ 612,00 

 
 
5.  No estudo do crescimento populacional de determinado tipo de bactéria, 

observou-se que o número de bactérias aumentava em cada dia 40% do 
número de bactérias do dia anterior. Sabendo-se que o número inicial de 
bactérias era de 20.000, o total de bactérias depois de 3 dias era: 
 A. (  )  44.880 
 B. (  ) 47.800 
 C. (  ) 54.000 
 D. (  ) 54.880 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

6.  Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), se tornou a primeira 
presidente do Brasil, após vencer com 56,05% dos votos (desconsiderando 
votos brancos e nulos). Qual das afirmações abaixo é verdadeira? 
 A. (  )  Dilma concorreu com a candidata do PV, Marina Silva, no segundo turno 
 B. (  ) Dilma venceu ainda no primeiro turno 
 C. (  ) Dilma chegou a se candidatar à presidência em 2006, mas desistiu pouco depois 

para que Lula pudesse tentar a reeleição 
 D. (  ) Dilma venceu José Serra, do PSDB, em segundo turno 
 

7.  A cidade de Lauro Müller, até o ano de 1905, recebeu vários nomes, diante das 
alternativa abaixo assinale a alternativa ERRADA: 
 A. (  )  Bom Retiro 
 B. (  ) Arraial da Mina 
 C. (  ) Vila Nova 
 D. (  ) Mina dos Ingleses 
 

8.  A cidade de Lauro Müller foi assim denominada no ano de 1905, em homenagem 
ao catarinense Dr. Lauro Severiano Müller, que foi quatro vezes governador do 
Estado de Santa Catarina, senador, deputado federal, embaixador, ministro da 
Indústria, Viação, Obras Públicas e das Relações Exteriores, sendo oficializado 
como município no ano de: 
 A. (  )  1957 
 B. (  ) 1958 
 C. (  ) 1960 
 D. (  ) 1962 
 

9.  O motivo do atual presidente dos EUA, Barack Obama, anunciar a intenção de 
bombardear o país árabe, foi devido: 

 A. (  )  À notícia da utilização de armas químicas por parte do exército da Síria 
 B. (  ) À morte de Hafez al-Assad 
 C. (  ) À tomada do poder por Bashar Al-Assadr 
 D. (  ) Às divergências políticas e econômicas dos países 
 

10.  O Plano Real que buscou equilibrar a inflação e iniciar um novo ciclo econômico, 
neste ano de 2014, completou: 

 A. (  )  15 anos 
 B. (  ) 18 anos 
 C. (  ) 20 anos 
 D. (  ) 21 anos 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11.  Medicações por via intramuscular apresentam uma vantagem em relação às 
demais, qual é essa vantagem? 
 A. (  )  Menor procedimento invasivo 
 B. (  ) Risco de obstrução 
 C. (  ) Absorção mais rápida 
 D. (  ) Menor custo 
 

http://www.brasilescola.com/geografia/siria.htm
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12.  São formas farmacêuticas sólidas, EXCETO: 

 A. (  )  Cápsulas 
 B. (  ) Drágeas 
 C. (  ) Comprimidos 
 D. (  ) Supositórios 

 

 

13.  Assinale a alternativa INCORRETA em relação às formas farmacêuticas: 
 A. (  )  Para uma criança, por exemplo, é melhor engolir gotas em um pouco de água 

do que um comprimido. 
 B. (  ) As formas farmacêuticas foram desenvolvidas para facilitar a administração de 

medicamentos a pacientes de faixas etárias diferentes ou em condições 
especiais, e para permitir seu melhor aproveitamento. 

 C. (  ) Apenas a forma do medicamento deve ser considerada, entretanto a sua via de 
administração deverá ser escolhida pelo médico, no ato da prescrição. 

 D. (  ) A forma farmacêutica se relaciona à via de administração que vai ser utilizada, 
isto é, a porta de entrada do medicamento no corpo da pessoa, que pode ser, 
por via oral, retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, entre outras. 

 

 

14.  São objetivos da padronização de medicamentos, EXCETO: 
 A. (  )  Racionalização dos custos do tratamento 
 B. (  ) Racionalidade no tempo de administração 
 C. (  ) Maior eficácia administrativa 
 D. (  ) Racionalidade na prescrição 

 

 

15.  São critérios para realizar a terapia sequencial oral de antimicrobianos, EXCETO: 
 A. (  )  Boa ingestão por via parenteral 
 B. (  ) Ausência de picos febris nas últimas 8h 
 C. (  ) Melhora na resposta inflamatória 
 D. (  ) Mais de 5 dias de terapia endovenosa 

 

 

 

16.  A definição correta de Calibração é: 
 A. (  )  Realização da coleta de amostra de paciente em sua residência. 
 B. (  ) Amostra do paciente fora das especificações, mas que ainda pode ser utilizada 

para algumas análises laboratoriais. 
 C. (  ) Parte do material biológico de origem humana utilizada para análises 

laboratoriais. 
 D. (  ) Conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a 

correspondência entre valores indicados por um instrumento, sistema de 
medição ou material de referência, e os valores correspondentes estabelecidos 
por padrões. 

 

 

 

 

17.  São formas farmacêuticas líquidas, EXCETO: 
 A. (  )  Tinturas 
 B. (  ) Xaropes 
 C. (  ) Géis 
 D. (  ) Soluções 
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18.  Levando-se em consideração a lei dos medicamentos genéricos, em que 
situação não podemos realizar a intercambiabilidade da prescrição médica: 
 A. (  )  Quando prescrito pelo médico o nome comercial do medicamento e a 

observação não trocar pelo genérico. 
 B. (  ) Quando prescrito pelo médico o nome comercial do medicamento e transcrito 

pela enfermeira. 
 C. (  ) Quando prescrito por profissional de saúde o nome comercial do medicamento e 

a observação não trocar pelo similar. 
 D. (  ) Quando prescrito pelo médico o nome comercial do medicamento. 

 

19.  O exercício da profissão farmacêutica compreende, EXCETO: 
 A. (  )  A manipulação e o comércio dos medicamentos ou remédios magistrais.  
 B. (  ) Função de químico bromatologista, biologista e legista. 
 C. (  ) As análises não reclamadas pela clínica médica. 
 D. (  ) A manipulação e o fabrico dos medicamentos galênicos e das especialidades 

farmacêuticas. 
  
20.  De acordo com o Código de Ética dos Farmacêuticos, este, durante o tempo em 

que permanecer inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, 
independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve: 
 A. (  )  Comunicar às autoridades sanitárias e profissionais, sem discrição e 

fundamento, fatos que caracterizem infringência a este Código e às normas que 
regulam o exercício das atividades farmacêuticas. 

 B. (  ) Respeitar o direito de decisão do usuário sobre sua própria saúde e bem-estar, 
excetuando-se o usuário que, mediante laudo médico ou determinação judicial, 
for considerado incapaz de discernir sobre opções de tratamento e/ou decidir 
sobre sua própria saúde e bem-estar. 

 C. (  ) Dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, se solicitado, em 
caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia, apenas mediante 
remuneração ou vantagem pessoal. 

 D. (  ) Todas as alternativas estão corretas 
 




