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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS (EDITAL 001/2012)                                        
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CARGO:MATUTINO – 18/03/2012 XXXX 

TÉCNICO EM FARMÁCIA

 

 
 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 30 questões, com 4 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 
30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – TÉCNICO EM FARMÁCIA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto abaixo para responder às questões 01 e 02. 

 
Espanhóis deverão cumprir novas exigências para entrar no Brasil 

 
Por Juliana Castro 

 
    RIO e MADRI – O governo resolveu adotar o princípio da reciprocidade com a Espanha e, a partir do dia 2 de 
abril, vai exigir dos turistas espanhóis o mesmo que é imposto aos brasileiros para entrar naquele país. Segundo 
o Ministério de Relações Exteriores, a adoção da medida já está sendo comunicada aos órgãos espanhóis desde 
o início deste mês. 
    A partir da data estipulada, os turistas daquele país serão obrigados a apresentar o passaporte que tenha, no 
mínimo, mais seis meses de validade, bilhete aéreo de ida e volta, comprovante de que tem dinheiro suficiente 
para sua estada no Brasil, ou seja, R$ 170 por dia. A comprovação será feita mediante apresentação de cartão 
de crédito com a última fatura. 
    Caso o espanhol se hospede em um hotel, deverá apresentar as reservas já pagas. Se o turista ficar 
hospedado em alguma residência particular, deverá apresentar uma carta de uma pessoa residente na cidade de 
destino, informando o tempo de estada no país, com a assinatura do anfitrião, acompanhada do comprovante de 
residência emitido no nome do declarante. 
    As informações já estão disponíveis no site do Consulado do Brasil na Espanha. O Itamaraty nega que a 
medida tenha sido adotada como retaliação à deportação de brasileiros na Espanha. O ministério diz que apenas 
resolveu exercer seu direito de empregar a reciprocidade. Segundo dados do órgão, até agosto de 2011, 1.005 
brasileiros foram impedidos de entrar naquele país. Se levado em conta o período de 2007 a agosto do ano 
passado, este número é de 9.623. Mas, de acordo com fontes diplomáticas do governo espanhol, o Brasil é um 
sócio prioritário: 
    - Mantemos conversas constantes em todos os níveis e sobre todos os assuntos, e sobre este tema em 
concreto - problemas em fronteiras e cooperação consular -, porque é de interesse de ambos os países evitar 
mal-entendidos. As relações bilaterais entre a Espanha e o Brasil são excelentes e continuarão sendo - 
sustentam. 

Disponível em http://oglobo.globo.com/pais/espanhois-deverao-cumprir-novas-exigencias-para-entrar-no-brasil-3938900. Acesso 
em 30 de abril de 2012. (Com adaptações) 

 
01. Com base no texto acima, considere as seguintes afirmativas como FALSAS (F) ou VERDADEIRAS 
(V) e marque a alternativa que apresenta, de cima para baixo, a sequência CORRETA: 
____ A adoção da medida pelo governo brasileiro será comunicada aos órgãos espanhóis, no início do próximo 
mês. 
____ Se o turista espanhol preferir hospedar-se em um hotel no Brasil, deverá pagar diárias no valor de 170 
reais. 
____ É proveitoso às nações envolvidas fugirem dos desentendimentos. 
____ A última fatura e seu respectivo cartão de crédito evidenciam condições financeiras para estância do turista 
no Brasil. 
____ A adoção da reciprocidade objetiva cessar a entrada dos turistas espanhóis no Brasil. 
a) V – V – V – V – F.   
b) F – F – V – V – F.  
c) F – V – F – F – V.  
d) V – F – V – F – F. 
 
Com base na charge abaixo, responda à questão 02. 

                                          
Disponível em http://pt.globalvoicesonline.org/2011/03/03/brasil-pesquisadora-brasileira-expulsa-da-espanha/. Acesso em 

30 de abril de 2012. 

http://consuladobrasil.es/requisitosbrasil/?idioma=portuguese
http://pt.globalvoicesonline.org/wp-content/uploads/2011/02/05_charge_lute.jpg
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02. Sabe-se que as charges são representações de caráter burlesco, que normalmente satirizam algum 
acontecimento atual. Considerando a principal ideia transmitida pela charge acima, podemos afirmar 
que:  
a) O humor do desenho consiste na transposição de sentido da expressão “samba no pé”, figurando assim, o 
equivalente a “fora daqui”.  
b) A comicidade do desenho baseia-se no fato de que as autoridades brasileiras não são tão pacíficas, como os 
espanhóis pensavam ser.  
c) O humor do desenho consiste em mostrar aos espanhóis que apesar de suas virtudes europeias, eles não 
sabem sambar.  
d) A comicidade do desenho baseia-se em mostrar aos espanhóis que, além de terem de apresentar todos os 
documentos, devem também aprender a sambar. 
 
03. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços da sentença a seguir: “A autoridade 
____________ o parlamentar em ____________ delito, após o mesmo ter ____________as regras da 
____________ no plenário.”:  
a) autuou – fragrante – infligido – seção.  
b) atuou – fragrante – infringido – cessão.  
c) autuou – flagrante – infringido – sessão.  
d) atuou – flagrante – infligido – seção. 
 
04. Analisando morfologicamente as palavras, é possível dividi-las em pequenos morfemas dotados de 
significado, conforme exemplo a seguir: 

 
 

 
Nota-se que o prefixo in- acrescenta ao termo original o sentido de negação. De forma semelhante, há ao 
menos uma palavra cujo prefixo é de negação em: 
a) As armadilhas da vida não podem ser previstas.   
b) Não há nada de anormal em ser diferente.  
c) Coração incandescente é coração apaixonado. 
d) Um bom amante da vida sempre acorda de bom humor. 
 
05. Assinale a opção em que o uso da vírgula introduz uma enumeração: 
a) Professora, pode me tirar uma dúvida?  
b) A baleia azul, maior mamífero do mundo, é um belo animal.  
c) Acordar cedo, pegar ônibus, chegar atrasado: que vida! 
d) Adoro conversar, mas odeio falar da vida alheia. 
 
MATEMÁTICA 
06. Uma lona retangular para cobrir uma piscina tem a área de 192 m

2
. Sabendo que o comprimento dela 

tem 4 metros a mais que a largura, podemos concluir que as dimensões dessa lona são: 
a) 14m e 18m. 
b) 10m e 14m. 
c) 12m e 16m. 
d) 8m e 24m. 
 
07. Na borda de uma piscina, será colocado um escorregador apoiado numa viga já existente de 5 m de 
altura. Se o escorregador será reto e medirá 13 m seguindo o esquema a seguir, qual será a medida da 
extremidade inferior do escorregador até o “pé” da viga? 

 
a) 8m. 
b) 10m. 
c) 12m. 
d) 14m. 
 
08. Um investimento de R$900,00 em um banco a uma taxa de juro simples de 7% ao mês, durante 3 
meses gera um montante de: 

indispensável = in- + dispens- + -ável 
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a) R$189,00. 
b) R$1089,00. 
c) R$1890,00. 
d) R$1900,00. 
 
09. Numa urna, temos bolinhas iguais e indistinguíveis pelo tato, numeradas de 1 a 150. Sorteando-se 
uma bolinha ao acaso, a probabilidade de ela conter um número múltiplo de 7 é: 
a) 7%. 
b) 14%. 
c) 15%. 
d)

 
21%. 

 
INFORMÁTICA 
10. Trabalhando com parágrafo no Word 2007, é INCORRETO afirmar: 
a) O recuo determina a distância do parágrafo em relação às margens esquerda ou direita. 
b) O espaçamento entre linhas determina a quantidade de espaço vertical entre as linhas do texto em um 
parágrafo. 
c) Por padrão, as linhas têm um espaço único, com um pouco mais de espaço a cada parágrafo seguinte. 
d) Simples é uma opção de espaçamento entre linhas de um parágrafo que define um espaçamento fixo entre as 
linhas que o Microsoft Word não ajusta. 
 
11. Se uma biblioteca, local onde você gerencia documentos, músicas, imagens e outros arquivos for 
excluída, o que acontecerá? 
a) A mesma será excluída permanentemente. 
b) A mesma será movida para a Lixeira. 
c) A biblioteca será removida para outro local no HD, como por exemplo a unidade C: do computador. 
d) Nenhuma ação será executada, pois não é possível excluir biblioteca, apenas suas pastas. 
 
12. Em documentos do Word, é possível estabelecer links para locais específicos em arquivos salvos em 
quais formatos? 
a) Excel e PowerPoint. 
b) PowerPoint e Visio. 
c) Visio e Project. 
d) Excel e Visio. 
 
LEGISLAÇÃO 
13. Nos termos do art. 7º da Lei Orgânica, a autonomia do Município de Maçambará/RS se expressa: 
a) Pela prerrogativa de desapropriar, por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, nos casos 
previstos em lei. 
b) Pela elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelecendo normas de edificações, de 
loteamento, de zoneamento, bem como as diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território. 
c) Por promover e executar programas de moradias populares. 
d) Pela adoção de legislação própria. 
 
14. Assinale a alternativa em que contenha todos os princípios elencados no caput do art. 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:  
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
b) Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e autoexecutoriedade. 
c) Impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e autoexecutoriedade. 
d) Publicidade, eficiência, pessoalidade. 
 
15. Aduz a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, que ao entrar em exercício, o servidor nomeado 
para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão, 
capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especial designada para esse fim, 
observados os seguintes quesitos: Assiduidade, Pontualidade, Disciplina, Eficiência, Responsabilidade e 
Relacionamento. Qual é o período de estágio probatório? 
a) 48 (quarenta e oito) meses. 
b) 36 (trinta e seis) meses. 
c) 24 (vinte e quatro) meses. 
d) 12 (doze) meses. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
16. Os medicamentos somente serão eficazes se houver garantia de que, desde a sua fabricação até a 
sua dispensação, sejam armazenados, transportados e manuseados em condições adequadas. Desta 
forma estarão preservadas a sua qualidade, eficácia e segurança. Os medicamentos são constituídos de 
fármacos com ação no organismo e, para que se obtenha o máximo de benefícios desejados e o mínimo 
de afeitos adversos, devem manter as características para o uso preservadas. Assinale a alternativa 
CORRETA que classifica a estabilidade dos medicamentos: 
a) Física, química e microbiológica. 
b) Física, química e residual. 
c) Física, química e durável. 
d) Resistente, arrejado e estático. 
 
17. Toda instituição de saúde deve estabelecer um sistema de gerenciamento de resíduos, que deve 
abordar, no mínimo, a identificação dos resíduos produzidos, seus efeitos na saúde e meio ambiente, 
levantamento sobre o sistema e disposição final desses resíduos, classificação, eliminação, redução e 
utilização dos resíduos produzidos de forma efetiva dos meios de tratamentos disponíveis. Assinale a 
alternativa CORRETA que trata da norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
sobre resíduos dos serviços de saúde no Brasil: 
a) ABNT NBR 14276. 
b) ABNT NBR 12808. 
c) ABNT NBR 14200. 
d) ABNT NBR 12800. 
 
18. Segundo a Lei nº 5.991/73, no seu Art. 4º, incisos X e XI, existe uma distinção entre farmácia e 
drogaria. Qual é a alternativa CORRETA que relata, segundo a lei citada, a distinção entre farmácia e 
drogaria? 
a) Farmácia é um estabelecimento privativo apenas de unidade hospitalar e drogaria é o estabelecimento 
destinado à venda e manipulação de fórmulas magistrais. 
b) Farmácia é um estabelecimento privativo apenas de unidade hospitalar e drogaria é o estabelecimento 
destinado à venda e manipulação de fórmulas magistrais e insumos farmacêuticos. 
c) Farmácia é um estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinas, do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o atendimento privativo 
de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. Drogaria é o estabelecimento 
destinado à venda e manipulação de fórmulas magistrais. 
d) Farmácia é um estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinas, do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o atendimento privativo 
de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. Drogaria é o estabelecimento de 
dispensação e comércio de drogas, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. 
 
19. As primeiras farmácias públicas surgiram na Itália, pelo estatuto de médicos e farmacêuticos de 
Veneza de 1258, e dos farmacêuticos florentinos, de 1300. Seguindo o modelo árabe, começou seu 
desenvolvimento pelos ricos mosteiros, onde no latim original o farmacêutico era chamado de 
stationarius, que indica o estabelecimento em que se vende livros e papel de escrever, o que na Itália era 
feito nas farmácias. No Brasil, os jesuítas trouxeram apenas remédios indispensáveis à travessia do 
atlântico e para atender as iniciais necessidades da terra nova. Na atualidade, as farmácias encontram a 
concorrência de outros estabelecimentos comerciais, sendo vendido em supermercado, armazéns, loja 
de conveniência e drugstore que são limitados ao fornecimento de drogas e medicamentos anódinos que 
não dependem da receita médica. Assinale a alternativa CORRETA que cita a lei que dispõe sobre o 
controle sanitário do comércio de drogas e que, no seu Art. 15, diz que a farmácia e a drogaria terão a 
assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei, 
tornando assim o sistema de venda de uma farmácia e drogaria diferente dos demais estabelecimentos 
comerciais: 
a) Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
b) Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960. 
c) Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. 
d) Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973. 
 
20. O papel do marketing é identificar necessidades não satisfeitas, colocando no mercado produtos ou 
serviços que tanto proporcionem satisfação aos consumidores, como gerem resultados positivos. O 
marketing de incentivos tanto atua ao consumidor final, com finalidade de aumento de vendas, como em 
ações do endomarketing. Assinale a alternativa CORRETA que define endomarketing: 
a) É o marketing apenas para o consumidor final. 
b) É o marketing para os clientes. 
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c) É o marketing para dentro da organização. 
d) É o marketing para fora da organização. 
 
21. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a norma regulamentadora que tem a finalidade de 
estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde 
dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção à 
assistência à saúde em geral: 
a) NR-07. 
b) NR-32. 
c) NR-05. 
d) NR-33. 
 
22. Na farmácia hospitalar, a dispensação de medicamentos só será efetuada perante a apresentação de 
um documento que pode ser informatizado ou manual. Assinale a alternativa que descreve esse 
documento de caráter obrigatório para efetuar a dispensação dos medicamentos: 
a) Prescrição diversa. 
b) Prescrição orientada. 
c) Prescrição administrativa. 
d) Prescrição médica. 
 
23. As diferentes formas farmacêuticas são preparações constituídas por um ou mais fármacos 
associados a substâncias auxiliares, como por exemplo, os edulcorantes, usados para mascarar o sabor 
e facilitar a administração dos medicamentos. Essa substância auxiliar não exerce influência na extensão 
e na velocidade de absorção, também denominada de biodisponibilidade. Assinale a alternativa 
CORRETA que relata as formas de apresentação dos medicamentos: 
a) Sólidas, semi-sólidas e líquidas. 
b) Sólidas, líquidas e externas.  
c) Sólidas, líquidas e tópicas. 
d) Internas, externas e tópicas. 
 
24.  Um paciente com pneumonia e com prescrição médica de Amoxicilina 500mg, deve tomar 5 ml de 
12/12 horas por dez dias. Na farmácia, a apresentação farmacêutica é de 500mg/5ml com frasco contendo 
50ml. Quantos frascos você deverá dispensar para a terapêutica do paciente?  
a) 03 frascos. 
b) 04 frascos. 
c) 02 frascos. 
d) 01 frasco. 
 
25. Os medicamentos sujeitos ao controle especial, também conhecidos por psicotrópicos, são aqueles 
que, obrigatoriamente, devem apresentar receituário médico específico, podendo ter uma das vias ou a 
única via retida na farmácia. A regulamentação dos receituários aceitos pela farmácia está descrito na:  
a) Portaria 818/98. 
b) Portaria 344/98. 
c) Portaria 2048/02. 
d) Portaria 3439/10. 
 
26. A prescrição de medicamento é um ato que resulta de um conjunto de amplos fatores e que pode 
finalizar em diferentes desfechos. O paciente é, na verdade, um ator ativo, as prescrições de 
medicamentos são legalmente restritas aos médicos e a outros profissionais da saúde conforme 
estabelecido por legislação. Um cliente de nome C.T, ao adentrar na farmácia onde você trabalha, 
apresentou um quadro de desmaio seguido de convulsão e, no local, havia um médico que diagnosticou 
o quadro de epilepsia. De acordo com a anamnese estabelecida através do diálogo do médico com um 
parente da vítima, foi constatado que o senhor C.T não fazia uso de suas medicações, pois o seu médico 
estava em uma viagem, não conseguindo estabelecer o contato. Sabendo que o senhor C. T faz uso de 
substâncias sujeitas ao controle especial e não deveria jamais ficar sem tomá-las, a conduta do médico 
que estava presente no local foi de prescrever as medicações que o mesmo já fazia uso até que pudesse 
retornar ao seu médico para consulta. Ao iniciar a prescrição, o médico percebeu que não estava 
portando seu bloco de receituário, sendo assim, como poderiam ser prescritas essas substâncias? 
a) Em papel não oficial, com CID, data, justificativa emergencial, CRM e assinatura. 
b) Em papel não oficial, sem CID, data, justificativa emergencial, CRM e assinatura. 
c) Em papel oficial, com CID, data, justificativa emergencial com assinatura. 
d) Em papel oficial, sem CID, data, justificativa emergencial com assinatura. 
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27. Na farmácia hospitalar, são poucos os medicamentos que se produzem nos hospitais, as 
preparações destinam-se essencialmente a doentes individuais e específicos, reembalagem de doses 
unitárias sólidas, preparações assépticas, preparações estéreis e citotóxicas individualizadas com 
exigência de produção segura e eficaz. Sendo assim, é necessário ter uma estrutura adequada e um 
sistema de procedimento que segure uma qualidade na preparação de formulações farmacêuticas. Na 
preparação de fórmulas magistrais, existe uma estrutura mínima adequada, conforme as normas e 
regulamentos. O número dos recursos humanos varia muito conforme a quantidade de preparações 
executadas. Assinale a alternativa CORRETA quando aos recursos humanos mínimos exigidos numa 
farmácia hospitalar:  
a) Farmacêutico, técnico de informática e auxiliar de escritório. 
b) Farmacêutico, técnico de laboratório e auxiliar de escritório. 
c) Farmacêutico, técnico de diagnóstico e terapêutica, auxiliar de ação médica. 
d) Farmacêutico, técnico de diagnóstico e terapêutica, auxiliar de escritório. 
 
28. Os medicamentos corticosteroides têm função importante por causa de seus efeitos anti-
inflamatórios, imunossupressores, e antiproliferativos nos queratinócitos. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta o medicamento com eficácia de corticosteroide:  
a) Cetoconazol. 
b) Hidrocortisona. 
c) Decortil. 
d) Dexametasona. 
 
29. Os medicamentos administrados por via parenteral têm a vantagem de fornecer uma via mais rápida, 
favorecendo assim, uma absorção mais rápida. Assinale a alternativa que NÃO condiz com a via de 
administração parenteral: 
a) Via intradérmica. 
b) Via subcutânea. 
c) Via oral. 
d) Via endovenosa. 
 
30. Biossegurança é um conjunto de ações voltadas à prevenção, minimização ou eliminação de riscos 
inerentes às atividades de prestação de serviços, sendo um processo funcional e operacional nos 
serviços de saúde. Assinale a alternativa que cita a portaria do Ministério da Saúde que aprova a 
classificação de riscos dos agentes biológicos: 
a) Portaria 1608 de 05 de julho de 2007. 
b) Portaria 648 de 05 de novembro de 2003. 
c) Portaria 2048 de 05 de novembro de 2002. 
d) Portaria 868 de 10 de abril de 2010. 
 
RASCUNHO 
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