
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

FARMACÊUTICO 

CADASTRO RESERVA 

ENSINO SUPERIOR 

                                                             CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais-que-perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 
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14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- Assinale a alternativa CORRETA, em que as 

substâncias ativas estão seguidas pelo seu grupo 

específico: 

A) Fenitoína, carbamazepina e Imipramina – 
Antiepiléticos 
B) Albuterol, terbutalina e teofilina – 
Broncodilatadores 
C) Propranolol, procainamida e terbutalina – 

Cardioativos 

D) Fluoxetina, carbonato de Lítio e carbamazepina – 

Antipsicóticos 

 

22- A alternativa CORRETA que apresenta a via de 

administração de medicamento que envolve um 

maior número de variáveis em relação à absorção é: 

A) Oral 
B) Subcutânea 
C) Intravenosa 
D) Intramuscular 
 
23- O uso de Cloroquina é indicado no tratamento 
contra alguns parasitas e também como 
antiinflamatório. Assinale a alternativa ao qual NÃO 
se aplica o uso desta medicação: 
A) Malária 
B) Amebíase 
C) Artrite reumatóide 
D) Retocolite Ulcerativa 
 
24- Todos os gêneros de bactéria citados possuem 

parede celular rígida e espessa, EXCETO: 

A) Nocárdia 
B) Borrelia 
C) Shigella 
D) Chlamydia  
 
25- Assinale a alternativa CORRETA em relação ao 

vírus da hepatite C e da hepatite D: 

A) Existe uma vacina contra hepatite D, mas não 
contra hepatite C 
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B) Somente a hepatite C  é transmitida pelo sangue 
C) Hepatite D é a causa principal da crioglobulinemia 
essencial mista 
D) Ambas podem estabelecer um estado de portador 
crônico 
 
26- Qual dos seguintes testes de laboratório poderia 
ser a MELHOR escolha para determinar o número de 
células CD4 positivas em um paciente infectado com 
HIV? 
A) Aglutinação 
B) ELISA 
C) Citometria de fluxo 
D) Imunoeletroforese 
 
27- Dentre as Imunoglobulinas, a que é produzida 
em uma concentração maior pelas células 
plasmáticas, é a: 
A) IgA 
B) IgD 
C) IgG 
D) IgM 
 
28- Removendo a célula vermelha da circulação, 
uma substância sanguínea é degradada dentro dos 
macrófagos do sistema reticuloendotelial, é 
CORRETO afirmar que está substância é a: 
A) Hemeglobina 
B) Hemoglobina 
C) Mioglobina 
D) Oxihemoglobina 
 
29- Dentre os hormônios da adenohipófise, o mais 
abundante deles, sintetizado e secretado pelos 
somatotrófos, é: 
A) Hormônio tireoestimulante (TSH) 
B) Hormônio luteinizante (LH) 
C) Hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) 
D) Hormônio do crescimento (GH) 
 
30- Todas as seguintes vias de administração são 

classificadas como via parenteral e direta, EXCETO: 

A) Intravaginal 
B) Extra-amniótica 
C) Intratraqueal 
D) Intratumoral 
 

31- O sistema de distribuição ao qual os 
medicamentos são dispensados em embalagens 
separadas por paciente e leito para um período de 

24 horas é chamado de sistema de distribuição: 

A) Coletiva 
B) Individualizado 
C) Dose unitária 
D) Personalizado 
 

32- Avalie as seguintes afirmações sobre os 

objetivos de um sistema de distribuição de 

medicamentos, segundo a Organização Pan-

americana de Saúde (OPAS) e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) Com a dispensação por paciente para 48 horas 

diminuem-se os custos de estoque e evitam-se gastos 

desnecessários com doses excedentes 

B) É fundamental aumentar o controle sobre os 

medicamentos, através de estudos de sua utilização e 

de seu consumo, os quais permitem a identificação e 

o planejamento de correções dos maus hábitos da 

prescrição 

C) O sistema de distribuição deve facilitar a 

administração de medicamentos, através de uma 

dispensação ordenada por horários e por paciente e 

em condições adequadas para a pronta 

administração 

D) É necessário diminuir os erros de medicação que 

incluem desde a incorreta transcrição de prescrições 

até erros de via de administração e de planejamento 

terapêutico 

 

33- A Política Nacional de Medicamentos foi 

aprovada em 1998 pela portaria n.º 3.916, do 

Ministério da Saúde, visando melhorias ao setor de 

saúde dispondo de uma política relacionada à 

questão de medicamentos. Essa política estabelece 

diretrizes e prioridades propondo garantir a 

necessária segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos. Preocupa-se também com a 

promoção do uso racional dessas substâncias. 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A Política Nacional de Medicamentos tem como 

base os princípios e as diretrizes do Sistema Único de 

Saúde 

B) A Política Nacional de Medicamentos é parte 

integrante da Política Nacional de Saúde 
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C) O estabelecimento da relação nacional de 

medicamentos essenciais (RENAME), a reorientação 

da assistência farmacêutica, o estímulo à produção 

de medicamentos genéricos e a regulamentação 

sanitária são diretrizes da Política Nacional de 

Medicamentos 

D) A adoção da RENAME tem como objetivo orientar 

o médico em relação aos nomes dos medicamentos 

genéricos 

 

34- Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

assinale a alternativa CORRETA: 

A) Os planos de saúde privados estão voltados para a 
saúde das populações de baixa renda 
B) Por ser um sistema de saúde popular não 

contempla a população com alta renda familiar 

C) Os serviços e as ações devem ocorrer com 

equanimidade em relação a população, 

independente de classe social 

D) O setor privado deve atuar de forma 

complementar ao setor público conforme aprovado 

na constituição de 1988 

 

35- A alternativa CORRETA, que relata o objetivo 

dos programas de Farmacovigilância é: 

A) Avaliar os custos da utilização de medicamentos 

por uma determinada população 

B) Monitorar as reações adversas aos medicamentos, 

assim como seus desvios de qualidade 

C) Avaliar o uso dos medicamentos em uma 

determinada população por um período de tempo 

definido 

D) Monitorar os efeitos positivos e negativos da 

utilização dos medicamentos em uma determinada 

população 

 

36- Ocorrência de epidemias, surtos e agravos 
inusitados à saúde são situações emergenciais em 
que se impõe a notificação imediata de todos os 
casos suspeitos, com o objetivo de delimitar a área 
de ocorrência, elucidar o diagnóstico e deflagrar 
medidas de controle aplicáveis. O sistema de 
notificação deve estar permanentemente voltado 
para a sensibilização dos profissionais e das 
comunidades, visando melhorar a quantidade e 

qualidade dos dados coletados mediante o 

fortalecimento e ampliação da rede. Todas as 

unidades de saúde (públicas, privadas e 

filantrópicas) devem fazer parte do sistema, bem 

como os profissionais de saúde e mesmo a 

população em geral. Não obstante, essa cobertura 

universal idealizada não prescinde do uso 

inteligente da informação, que pode basear-se em 

dados muito restritos para a tomada de decisões 

oportunas e eficazes. Os seguintes aspectos devem 

ser considerados na notificação epidemiológica, 

EXCETO: 

A) Notificar a simples suspeita da doença. Não se 

deve aguardar a confirmação do caso para se efetuar 

a notificação, pois isto pode significar perda da 

oportunidade de intervir eficazmente 

B) A notificação não precisa ser sigilosa, podendo ser 

divulgada fora do âmbito médico-sanitário 

C) O envio dos instrumentos de coleta de notificação 

deve ser feito mesmo na ausência de casos, 

configurando-se o que se denomina notificação 

negativa, que funciona como um indicador de 

eficiência do sistema de informações 

D) A Notificação só deve ser divulgada fora do meio 

médico-sanitário em caso de risco para a 

comunidade, respeitando-se o direito de anonimato 

dos cidadãos 

 

37- De acordo com a Resolução no 338, de 6 de 

maio de 2004, do Conselho Nacional de Saúde, que 

aprovou a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica, Assistência Farmacêutica (AF) é: 

A) Conjunto de ações voltadas à proteção da saúde, 

tanto individual como coletiva, tendo não só o 

medicamento como insumo essencial e visando ao 

acesso e ao uso seu racional 

B) Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção 

e recuperação da saúde coletivas, tendo não só o 

medicamento como insumo essencial e visando ao 

acesso e ao seu uso racional 

C) Conjunto de ações realizadas por profissionais da 

saúde, voltadas à proteção e recuperação do 

paciente, tratando individualmente, visando o acesso 

ao medicamento 
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D) Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção 

e recuperação da saúde, tanto individual como 

coletiva, tendo o medicamento como insumo 

essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional 

 

38- Conforme Lei 3.820 de 11 de novembro de 1960, 

que cria o Conselho Federal e Conselho Regional de 

farmácia.  São atribuições do Conselho Federal, 

EXCETO: 

A) Ampliar o limite de competência do exercício 

profissional, conforme o currículo escolar ou 

mediante curso ou prova de especialização realizado 

ou prestado em escola ou instituto oficial 

B) Propor às autoridades competentes as 

modificações que se tornarem necessárias à 

regulamentação do exercício profissional, assim 

como colaborar com elas na disciplina das matérias 

de ciência e técnica farmacêutica, ou que de 

qualquer forma digam respeito à atividade 

profissional 

C) Deliberar sobre questões oriundas do exercício de 

atividades afins às do farmacêutico 

D) Examinar reclamações e representações escritas 

acerca dos serviços de registro e das infrações desta 

lei e decidir 

 

39- A constituição Brasileira de 1988, no artigo 198, 

definiu que as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Assinale a alternativa que correspondem às 

diretrizes do SUS, de acordo com o artigo acima: 

A) Equidade, atendimento preventivo e participação 

da comunidade 

B) Descentralização, atendimento preventivo e 

equidade 

C) Descentralização, atendimento integral e 

participação da comunidade 

D) Centralização, atendimento da comunidade e 

participação das instituições públicas 

 

40- A Lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

 (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde, é: 

A) Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 

B) Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990 

C) Lei nº 8124, de 19 de setembro de 1990 

D) Lei nº 8080, de 28 de dezembro de 1990 

 


