
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

FFAARRMMAACCÊÊUUTTIICCOO

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) questões de Conhecimentos

Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando
numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?
‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’
‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’
‘Pois não?’
‘Um ... como é mesmo o nome?’
‘Sim?’
‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples,
conhecidíssima.’
‘Sim, senhor.’
‘O senhor vai dar risada quando souber.’
‘Sim senhor.’

[...]” VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue
lembrar o nome.

B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto

que quer comprar.
D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.

A) Emotiva.
B) Fática.
C) Poética
D) Referencial.
E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de

tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssego e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à

rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
C) “Era um pajé velho, acocorado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e

suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios;

e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e
os potes”.

E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito
do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo
as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”
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05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

I. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida
explicarem o sentido da frase inicial.

II. As vírgulas colocadas entre o verbo driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou servem
para separar as orações coordenadas assindéticas.

III. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

A) I e II. B) I, II e III. C) I, II e IV. D) II e III. E) II, III e IV.

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

A) Sufixal. B) Parassintética. C) Regressiva. D) Prefixal. E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e
obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda,
chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?

Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um
raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.

Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu
a Claúdia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um
longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

I. ( ) Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção
coordenativa adversativa.

II. ( ) Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o
advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.

III. ( ) Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo
termina em Z, S ou R.

IV. ( ) E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

A) F – V – V – F. B) F – V – V – V. C) V – F – F - V. D) V – V –F - F. E) V – F - F - F.

09. “ ... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo
para o termo em destaque é

A) atento. B) curioso. C) vetusto. D) ditoso. E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando ....”. O termo destacado pode ser substituído por

A) Porém. B) Enquanto. C) Por isso. D) Que. E) Se.
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CONHECIMENTOS DO SUS

11. O Art. 6 da Lei 8.080/90 diz que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de
ações específicas. Sobre isso, marque a única alternativa INCORRRETA.

A) Do controle da prestação de serviços que se relacionam diretamente com a saúde e sem a colaboração das entidades
sindicais.

B) De vigilância sanitária.
C) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
D) De saúde do trabalhador.
E) De vigilância epidemiológica.

12. Um indivíduo, residente na zona rural, em condições de vida precária, não possui assistência à saúde, pois vive da
produção própria e não contribui para a previdência social. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos
seus princípios e diretrizes, quando destaca

I. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
III. universalidade de acesso aos serviços de saúde;
IV. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

São CORRETAS as afirmativas:

A) II e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I e III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) II, III e IV, apenas.

13. São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal 8.142/90:

A) Conselho de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.
B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
C) Conselho de Saúde e Colegiado Gestor de Saúde.
D) Somente o Colegiado Gestor de Saúde.
E) Conferência de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.

14. Segundo os preceitos do SUS e conforme a Constituição Federal de 1988, o princípio que garante a qualquer cidadão
brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até as ações de saúde de maior complexidade, é o
da

A) Eqüidade. B) Humanização. C) Resolutividade. D) Intersetorialidade. E) Integralidade.

15. Com relação ao SIAB, é CORRETO afirmar que

A) contém informações que viabilizam efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS.
B) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de

doenças de notificação compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluir outros agravos importantes em sua
região.

C) por meio dele, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde,
produção e composição das equipes de saúde.

D) as informações que alimentam o sistema provêm de laudos médicos e de enfermagem para emissão da AIH e da própria
AIH.

E) oferece aos gestores de saúde informações da maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e
controle de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

16. Constitui PROPÓSITO da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência:

A) prestar assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência.
B) ampliar e fortalecer os mecanismos de informação.
C) organizar e garantir o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência.
D) reabilitar o portador de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano e, desta forma, contribuir para a sua

inclusão plena em todas as esferas da vida social.
E) capacitar os recursos humanos na atenção às pessoas portadoras de deficiência.
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17. São DIRETRIZES da Política Nacional de Saúde do Idoso:

I. promoção do envelhecimento ativo e saudável.
II. manutenção e reabilitação da capacidade funcional.
III. apoio ao desenvolvimento de cuidados informais.
IV. garantir a atenção integral à Saúde da população idosa.

Estão CORRETAS as assertivas

A) I, II e III, apenas
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

18. Ao instituir a Política Nacional de Saúde Mental, o governo brasileiro pretende

I. reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos.
II. garantir tratamento digno e de qualidade ao portador de doença mental desde que não seja infrator.
III. qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços

Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG).
IV. incluir as ações da saúde mental na atenção básica.

Estão CORRETAS as assertivas

A) I, II e III, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

19. A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três
grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de
persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Dentre as doenças com tendência descendente está

A) rubéola, difteria e malária.
B) raiva humana, tétano neonatal e tétano acidental.
C) tuberculose, meningites e varíola.
D) varíola, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral.
E) febre amarela silvestre, cólera e hantaviroses.

20. Com relação ao financiamento do SUS, assinale V nas assertivas VERDADEIRAS e F nas assertivas FALSAS.

( ) O financiamento do SUS é de competência das três esferas de governo.
( ) A Lei 8.080 estabelece um percentual mínimo de 30% do orçamento da seguridade social a ser gasto com

ações e serviços de saúde.
( ) O gasto nacional em saúde deve diminuir à medida que aumentam os investimentos em saúde por parte do

município.
( ) Pela Constituição brasileira, o orçamento público do Município, do Estado e da União é constituído a partir do

Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, V.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, V.
D) F, F, V, V.
E) V, V, F, F.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A droga primariamente utilizada na pneumonia por Pneumocystis carinii é a (o)

A) carbenicilina. B) pentamidina. C) penicilina G. D) nifurtimox. E) metronidazol.

22. O “RESGATE” realizado no tratamento com metotrexato de pacientes com leucemia linfóide aguda é efetuado com

A) predinisona. B) tioguanina. C) busulfan. D) ciclofosfamida. E) leucovorin.

23. São inibidores da fosfolipase A2 e utilizados como antiinflamatórios; estamos nos referindo aos

A) inibidores da COX.
B) inibidores da diidrofolato redutase. D) derivados dos alcalóides da vinca.
C) corticoesteróides. E) inibidores da tromboxano sintase.

24. O efeito farmacológico do ácido acetilsalicílico é

A) diminuição da temperatura corporal.
B) indução da agregação plaquetária. D) menor irritação gástrica que os outros.
C) alívio da dor pelo estímulo da síntese de prostaglandina. E) inibição da fosfolipase A2.

25. Uma paciente de 45 anos de idade é examinada em uma clínica psiquiátrica. Ela vem sendo tratada com
antidepressivo nas últimas três semanas e tem apresentado uma melhora do quadro. No entanto, queixa-se de
sonolência, palpitações, boca seca e sensação de desmaio ao levantar. De qual antidepressivo essa paciente está
fazendo uso?

A) Amitriptilina. B) Fluoxetina. C) Trazodona. D) Venlafaxina. E) Bupropiona.

26. É possível se obter uma elevada concentração plasmática e resposta imediata, quando o fármaco é administrado por
via

A) oral. B) intramuscular. C) dérmica. D) pulmonar. E) retal.

27. Qual a via de administração que apresenta maior probabilidade de se submeter uma droga ao efeito de primeira
passagem?

A) Endovenosa. B) Inalatória. C) Oral. D) Sublingual. E) Intramuscular.

28. Qual das alternativas abaixo se refere a um agente tensoativo utilizado em colírios, para se manter a esterilidade da
solução?

A) Álcool polivinílico.
B) Metilcelulose. D) Clorobutanol.
C) Cloreto de benzalcônio. E) Clorocresol.

29. As substâncias de uso proscrito no Brasil, como cocaína, heroína e ecgonina, são entorpecentes e incluídas em uma
lista do regulamento técnico da Portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA. Assinale a lista em que constam essas
substâncias.

A) F2. B) F1. C) E. D) D2. E) D1.

30. De acordo com o Código de Ética do Farmacêutico, é dever deste no exercício profissional, EXCETO.

A) Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade, visando sempre à remuneração e ao mercantilismo na
prática para a sua sobrevivência.

B) Cumprir a lei, manter a dignidade e a honra da profissão e observar o seu código de Ética. Não se dedicar à outra atividade
que venha a trazer descrédito à profissão e denunciar toda conduta ilegal e antiética que observar na prática profissional.

C) Respeitar a vida humana desde a concepção até a morte, jamais cooperando com atos que, intencionalmente, atentem contra
a vida.

D) Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às autoridades sanitárias as recusas ou demissões de cargos, função ou
emprego, motivadas pela necessidade de se preservarem os legítimos interesses da profissão.

E) Informar e assessorar o paciente sobre a utilização correta do medicamento.
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31. Sobre o controle da infecção hospitalar, é correto afirmar, EXCETO.

A) Cabe à CCIH planejar, prospectar, coordenar e distribuir os estudos de equivalência e bioequivalência provenientes da Rede
Brasileira de Produção Pública de Medicamentos.

B) Os membros consultores da comissão de infecção hospitalar (CCIH) serão representantes dos serviços: médico, de
enfermagem, de farmácia, laboratório de microbiologia e de administração.

C) Os membros executores da CCIH serão, no mínimo, 2 (dois) técnicos de nível superior da área de saúde para cada 200
(duzentos) leitos ou fração deste número com carga horária mínima de 6 (seis) horas para enfermeiro e 4 (quatro) horas
para os demais profissionais.

D) A CCIH deverá elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar adequado às
características e necessidades da instituição.

E) A infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta,
quando puder ser relacionada com a internação ou os procedimentos hospitalares.

32. Sobre as órteses, é CORRETO afirmar que são

A) sistemas de peça única ou duas peças, com ou sem acessórios, que se destinam à coleta de efluente urinário ou fecal oriundo
de ostomias (derivações abdominais) ou, eventualmente, de fístulas ou drenos.

B) recursos que complementam e auxiliam no desempenho de função e na recuperação de função anatômica e funcional, como,
por exemplo: muletas, cadeiras de rodas, andadeiras, etc.

C) peças ou aparelhos de correção e/ou complementação de membros ou órgãos do corpo.
D) peças ou aparelhos de substituição dos membros ou órgãos do corpo.
E) medicamentos utilizados no tratamento de doenças neuropsiquiátricas.

33. Sempre que a dose de um medicamento recomendada pelo médico for de uma colher das de chá, o paciente deverá
ingerir

A) 5 mL. B) 10 mL. C) 20 mL. D) 25 mL. E) 15 mL.

34. Assinale o componente ativo do líquido de Dakin, anti-séptico bucal indicado no tratamento de feridas e úlceras.

A) Hipoclorito de cálcio.
B) Clorato de potássio. D) Fenol sintético.
C) Perbrato de sódio. E) Hipoclorito de sódio.

35. No que se refere à dispensação de medicamentos para DST/SIDA - pacientes hospitalizados com zidovidina (AZT);
didanosina (DDI); zalcitabina (DDC); lamivudina (3TC); estavudina (D4T); saquinavir; ritonavir; indinavir;
nelfinavir; nevirapina; ganciclovir e pentamidine, é papel do farmacêutico

A) prescrever e recolher as prescrições médicas.
B) identificar se o paciente trouxe medicamento de casa.
C) dispensar o medicamento, conforme o sistema de dispensação da enfermaria.
D) supervisionar a dispensação.
E) entregar os medicamentos na enfermaria.

36. Dentre os objetivos e as atribuições do SUS, de acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, podemos
confirmar todos, EXCETO.

A) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
B) Execução de ações de: vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive

farmacêutica.
C) Participação na formulação da política e execução de ações de saneamento básico.
D) Estimular a implantação e o desenvolvimento da farmácia clínica com atividades de pesquisa.
E) Participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos,

tóxicos e radioativos.

37. No que se refere às boas práticas de dispensação para farmácias e drogarias, é correto afirmar, EXCETO.

A) O acesso às farmácias e drogarias pode ser dependente de uma comunicação com a residência, facilitando o acesso.
B) Os ambientes devem ser protegidos contra a entrada de insetos e roedores.
C) As farmácias e drogarias devem dispor de local para guarda dos pertences dos funcionários.
D) Devem dispor de local ou sistema de segregação devidamente identificado, fora da área de dispensação para a guarda de

produtos que apresentam comprovadamente irregularidades ou prazo de validade vencido.
E) Todos os medicamentos sujeitos a controle especial somente serão dispensados mediante prescrição médica, segundo a

legislação vigente.
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38. Com base na Lei 5591/73, a dispensação de medicamentos é privativa de, EXCETO.

A) Farmácia.
B) Drogaria.
C) Posto de medicamento e unidade volante.
D) Dispensário de medicamentos.
E) Ervanária.

39. Medicamento que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma
farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento
de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em
características relativas ao tamanho e à forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e
veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Esta definição, conforme a lei
nº 9.787/1999, refere-se a (à)

A) medicamento genérico.
B) medicamento de referência.
C) medicamento similar.
D) produto farmacêutico intercambiável.
E) bioequivalência.

40. Em relação à Política Nacional de Medicamentos, todas as alternativas estão corretas, EXCETO.

A) O seu propósito precípuo é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso
racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.

B) Tem como base os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde.
C) Esta Política integra os esforços voltados à consolidação do SUS, contribui para o desenvolvimento social do País e orienta

a execução das ações e metas prioritárias fixadas pelo Ministério da Saúde.
D) Contempla diretrizes e define prioridades relacionadas à legislação - incluindo a regulamentação -, inspeção, controle e

garantia da qualidade, seleção, aquisição e distribuição, uso racional de medicamentos.
E) Outros insumos básicos na atenção à saúde, tais como imunobiológicos e hemoderivados, também são objetos desta

política.







