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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ (SC) 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

27 DE OUTUBRO DE 2013 
 

CARGO: 

Farmacêutico 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro alternativas (A, B, C, D) e 
uma única resposta correta. 
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao 
fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Concurso (PS Águas de Chapecó-SC), Nº de Inscrição, respostas 
por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 
01 à 40, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 
preenchimento abaixo: 

 
 

Formas Incorretas:  
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o preenchimento 
incorreto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de 
inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos 
ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 01 hora do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 
juntamente com os fiscais de sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre 
dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 28 de outubro de 
2013, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do 
email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de outubro de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
Leia o poema de Augusto dos Anjos e responda as 
questões de 01 a 10: 
 

Versos íntimos 
Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão - esta pantera - 

Foi tua companheira inseparável! 
Acostuma-te à lama que te espera! 

O Homem, que, nesta terra miserável, 
Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 
Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 

Apedreja essa mão vil que te afaga, 
Escarra nessa boca que te beija! 

 
ANJOS, Augusto dos. Obra completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 1994. 
 
01) O tema de muitas poesias de Augusto dos Anjos e 
que também pode ser encontrado no texto lido é: 
 
a) As chagas humanas 
b) A ineficácia do romantismo 
c) A decomposição da matéria 
d) O ceticismo em relação ao infortúnio 
  
02) Estão corretas, de acordo com o texto, exceto: 
 
a) O eu lírico abnega-se a aceitar qualquer gesto de 

feracidade. 
b) O autor faz uma associação entre a vida selvagem e a 

vida humana. 
c) Há certo ar de pessimismo perpassando o poema. 
d) O enterro do último sonho é o causador da desgraça. 
 
03) Use V para verdadeiro e F para falso de acordo com 
o soneto lido: 
 
(     ) A palavra chaga em: “Se a alguém causa inda pena 

a tua chaga,” foi empregada no sentido conotativo. 
(  ) O eu lírico admoesta o interlocutor a não ser 
solidário com as pessoas que supostamente traem a 
confiança. 
(    ) A vingança é exposta pelo autor como instintiva, o 
que acarreta no ser humano as chagas na alma. 
 
a) F - V - V 
b) V - V - F 
c) V - F - V 
d) F - V - F 
 
 

04) Para sutilmente preparar o ser humano para seu 
possível fim, o autor utilizou-se de qual recurso: 
 
a) verbos no modo imperativo 
b) pontos de exclamação 
c) poema em forma de soneto 
d) título relacionado a intimidade do homem 
 
05) “Apedreja essa mão vil que te afaga,...” VIL tem 
como sinônimo: 
 
a) abjeto 
b) sagaz 
c) irrisório 
d) motejo 
 
06) “Se a alguém causa inda pena a tua chaga,...” O 
termo em destaque classifica-se como: 
 
a) conjunção 
b) preposição 
c) advérbio 
d) adjetivo 
 
07) “Se a alguém causa,...” A justificativa para a NÃO 
ocorrência da crase no fragmento está em: 
 
a) Não ocorre crase diante de substantivos usados em 

sentido geral e indeterminado. 
b) Não ocorre crase diante de pronomes indefinidos. 
c) Não ocorre crase após o uso de um pronome pessoal. 
d) Não ocorre crase diante de pronomes que rejeitam o 

artigo A. 
 
08) “Acostuma-te à lama que te espera!” No fragmento 
os destaques correspondem respectivamente à 
ocorrência de: 
 
a) Próclise e Ênclise 
b) Mesóclise e Próclise 
c) Ênclise e Mesóclise 
d) Ênclise e Próclise 
 
09) “A mão que afaga é a mesma que apedreja.” No 
excerto a palavra MÃO é omitida, mas claramente 
compreendida. A esse recurso de linguagem chamamos 
de: 
 
a) Elipse 
b) Metáfora  
c) Pleonasmo 
d) Hipérbole 
 
10) “Vês! Ninguém assistiu ao formidável” Qual das 
assertivas abaixo apresenta erro de regência verbal em 
relação ao emprego do verbo sublinhado: 
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a) O doutor assiste o paciente todos os dias. 
b) Assiste ao advogado o dever de defender seu cliente. 
c) Paloma assistia tudo com paciência. 
d) Obviamente não lhe assistia motivo para queixa. 
 

Matemática 

 
11) Sendo y = 24 + 32 -15, então o valor de y é igual a: 
 
a) 26 
b) 37 
c) 94 
d) 24 
 
 
 
 
12) Um retângulo possui seus lados valendo 2cm e 4cm, 
então o perímetro desse retângulo em cm é de: 
 
a) 8 
b) 12 
c) 10 
d) 18 
 
 
 
 

13) A soma das frações ( ) é igual a: 

 
a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 
 
 
 
 
14) Quantos metros existem em 0,75 km? 
 
a) 35 
b) 100 
c) 750 
d) 800 
 
 
 
 

15) Um cubo possui aresta de 2cm, então o volume 
desse cubo em cm3 é de: 
 
a) 4 
b) 8 
c) 16 
d) 26 
 
 
 
16) O valor de (sen 90º + cos 180º) é igual a: 
 
a) 0 
b) 3 
c) -1 
d) -2 
 
 
 
17) A média aritmética entre os números 2; 4 e 6 é: 
 
a) 5 
b) 4 
c) 8 
d) 6 
 
 
 
18) Multiplicar um número por 0,25 é o mesmo que 
dividir esse mesmo número por: 
 
a) 2 
b) 3 
c) 8 
d) 4 
 
 
 
19) O valor de x que é solução da equação 3x - 2 = 7 é: 
 
a) 3 
b) 1 
c) 4 
d) 5 
 
 
 
20) A expressão matemática        é igual a: 
 
a) 1,5 
b) 2,5 
c) 3 
d) 5,5 
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Conhecimentos Gerais 

 
21) Acerca do Município de Águas de Chapecó (SC) 
podemos afirmar que: 
 

I. Possui uma área de 139,2Km² e localiza-se na região 
Oeste do estado. 

II. É banhado ao norte e oeste pelo rio Chapecó e ao 
sul pelo rio Uruguai. 

III. Possui elevado potencial turístico. 
 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
22) A criação do Município de Águas de Chapecó (SC), 
oficializada pela Lei nº 866, ocorreu em: 
 
a) 26 de janeiro de 1963. 
b) 14 de dezembro de 1962. 
c) 09 de janeiro de 1963. 
d) 21 de outubro de 1964. 
 
23) A Copa do Mundo FIFA de 2010 foi a décima nona 
edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol, que ocorreu 
de 11 de junho até 11 de julho. O evento foi sediado 
no(a): 
 
a) México. 
b) Inglaterra. 
c) Chile. 
d) África do Sul. 
 
24) Cinco pessoas da mesma família foram encontradas 
mortas na noite de segunda-feira, dia 5 de agosto do 
corrente ano, dentro da casa onde moravam, na 
Brasilândia, zona norte de São Paulo. Entre os mortos, 
estavam um casal de policiais militares e seu filho, 
assim como a mãe e a tia da policial. Estamos falando 
do caso da(o): 
 
a) Família Pesseghini. 
b) Motoboy Sandro Dota. 
c) Goleiro Bruno. 
d) Advogada Mércia Nakashina. 
 
25) Nos dias 13 e 14 de julho uma operação na Rocinha, 
denominada de Paz Armada, mobilizou 300 policiais 
com o objetivo de prender suspeitos de passagem pela 
polícia. Nesse dia ocorreu o desaparecimento de uma 
pessoa, cuja notícia se espalhou pelo mundo todo. 
Atualmente o caso encontra-se ainda sem solução e 
não sabe-se o paradeiro do ajudante de pedreiro: 
 
a) Antonio. 
b) Artêmio. 
c) Amarildo. 

d) Álvaro. 
 

Conteúdos Específicos 

 
26) (Lei 8.080/90) O art. 15 da Lei 8.080/90 prescreve 
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 
dentre outras, as seguintes atribuções: 
 

I. definição das instâncias e mecanismos de controle, 
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de 
saúde. 

II. administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada semestre, à 
saúde. 

III. acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saúde da população e das condições 
ambientais. 

IV. organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Nenhum está correto. 
d) Todos estão corretos. 
 
27) (Lei 8.080/90) A direção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete participar na formulação e na 
implementação das políticas: 
 
a) de controle das agressões ao meio ambiente. 
b) de saneamento básico. 
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho. 
d) todas alternativas estão corretas. 
 
28) (Lei 8.080/90) A saúde é um direito fundamental do 
ser humano, devendo o __________ prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
Assinale a alternativa que completa o trecho acima: 
 
a) Governo. 
b) Município. 
c) Estado. 
d) SUS. 
 
29) (Lei 8.142/90) O Sistema Único de Saúde - SUS 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: 
 

I. a Conferência de Saúde. 
II. o Conselho de Saúde. 

III. o SINTE - Sistema Nacional de Tratamento 
Epidemiológico. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente I e III estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
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d) Nenhum está correto. 
 
30) (Lei 8.142/90) Os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde - FNS serão alocados como: 
 

I. despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta. 

II. investimentos previstos em Lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 

IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
31) Analise as afirmativas referentes aos aspectos 
farmacocinéticos dos fármacos e assinale a alternativa 
correta: 
 

I. A absorção descreve a passagem de um fármaco 
do seu local de administração para o plasma. A 
absorção deve ser considerada para todas as vias 
de administração exceto a endovenosa. 

II. Nas reações de metabolização de fase I, originam-
se metabólitos mais hidrossolúveis que sempre 
serão farmacologicamente inativos. 

III. A biodisponibilidade indica a extensão de uma 
dose de um determinado fármaco que alcança seu 
local de ação ou um líquido biológico, para isso 
deve-se considerar o efeito de primeira passagem, 
fatores anatômicos, fisiológicos e patológicos que 
podem influenciar na biodisponibilidade. 

IV. Um fármaco com características lipofílicas (apolar) 
tem maior facilidade para a passagem através das 
membranas biológicas atingindo seu local de ação, 
sendo amplamente reabsorvido para a circulação 
sanguínea durante a passagem através dos túbulos 
renais. 

 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente II e IV estão corretas. 
c) Somente I, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
32) Interação medicamentosa é um evento clínico em 
que os efeitos de um fármaco são alterados pela 
presença de outro fármaco, alimento, bebida ou algum 
agente químico ambiental. Todas as alternativas estão 
corretas exceto: 
 

a) A administração de varfarina concomitantemente 
com anti-inflamatórios não-esteróidais (AINES), sem 
ajuste terapêutico pode provocar sangramentos. 

b) A tiramina presente em alimentos como: queijos 
fermentados, vinho tinto, carnes e peixes embutidos 
ou defumados, pode provocar crises hipertensivas 
em pacientes que fazem uso de Inibidores da 
Monoamina Oxidase (IMAO).  

c) A meia-vida plasmática de fármacos pode ser 
reduzida quando dietas forem predominantemente 
protéicas, devido à maior atuação enzimática do 
sistema citocromo P450. 

d) Antagonistas dos receptores H1, como a Ranitidina, 
quando administrada com antifúngicos dentre eles 
Cetoconazol e Itraconazol, reduz a taxa de absorção 
do antifúngico. 

 
33) O excipiente de cápsulas fornece o volume 
necessário para seu preenchimento, além de outras 
funções primordiais para o desenvolvimento de uma 
formulação. O aerosil é um excipiente utilizado em 
formulações para promover ação: 
 
a) Antioxidante. 
b) Absorvente. 
c) Diluente. 
d) Tensoativo. 

 
34) Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Portaria nº 344/1998. 

 
I. A prescrição de medicamentos anti-retrovirais (lista 

"C4"), só poderá ser feita por médico e será 
dispensada nas farmácias do SUS em formulário 
próprio estabelecido pelo programa de DST/AIDS, 
onde a receita ficará retida. 

II. Fica proibido a manipulação em farmácias de 
isotretinoína, pertencente à lista "C2" (retinóicas 
para uso sistêmico), em medicamentos de uso 
sistêmico. 

III. A Talidomida pertence a lista "C3" 
(imunossupressoras). É dispensada somente por 
farmacêutico em unidade pública mediante a 
apresentação e retenção da notificação e do termo 
de responsabilidade/esclarecimento com todos os 
itens preenchidos e legíveis. 

 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I esta correta. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
35) Todas as alternativas referem-se à Lei 8.080/90, 
exceto: 
 
 
 



6 
 

a) 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 e dá outras 
providências. 

b) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, 
seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão 
organizados de forma regionalizada e hierarquizada 
em níveis de complexidade crescente. 

c) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
reformulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação.  

d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade.  

 
36) O modelo de Assistência Farmacêutica está 
fundamentado na descentralização da gestão, na 
promoção do uso racional de medicamentos, na 
otimização e na eficácia do sistema de abastecimento 
no setor público. Assinale a alternativa que não condiz 
com o perfil de Assistência Farmacêutica. 
 
a) Identificação da situação epidemiológica do 

município, analisando o perfil de consumo de 
medicamentos perante os dados epidemiológicos. 

b) Identificação dos pacientes em situação de esquemas 
terapêuticos continuados e de pacientes de alto risco 
e as respectivas terapias prescritas. 

c) A Lei n.º 8.142 assegura o provimento da assistência 
terapêutica integral, incluindo a Assistência 
Farmacêutica. 

d) Formulação, em função dos dados anteriores, de 
estratégias técnicas, políticas, educacionais, 
regulatórias e gerenciais junto aos profissionais de 
saúde e população em geral. 

 
37) A seleção de medicamentos é considerada o eixo do 
Ciclo da Assistência Farmacêutica, as demais atividades 
desse ciclo são desenvolvidas com base no elenco de 
medicamentos selecionados. Referente à seleção de 
medicamentos todas as alternativas estão corretas 
exceto. 
 
a) O objetivo da seleção é apenas proporcionar ganhos 

terapêuticos, os quais referem-se à promoção do uso 
racional e à melhoria da resolutividade terapêutica. 

b) A seleção de medicamentos e a consequente 
elaboração do Formulário Terapêutico definem um 
elenco racional de fármacos e fornecem informações 
confiáveis e atualizadas. 

c) Adéqua a relação de medicamentos disponíveis às 
reais necessidades sanitárias da população/clientela-
alvo. 

d) Uniformiza condutas terapêuticas, baseando-as em 
evidências científicas, tornando impessoais as 
decisões na escolha dos medicamentos utilizados. 

 
38) De acordo com o artigo 13 do Código de ética da 
profissão farmacêutica é proibido ao farmacêutico: 
 

I. Participar de qualquer tipo de experiência em ser 
humano, com fins bélicos, raciais ou eugênicos, 
pesquisa clínica ou em que se constate desrespeito 
a algum direito inalienável do ser humano; 

II. Praticar ato profissional que cause dano físico, 
moral ou psicológico ao usuário do serviço, que 
possa ser caracterizado como imperícia, negligência 
ou imprudência; 

III. Deixar de prestar assistência técnica efetiva ao 
estabelecimento com o qual mantém vínculo 
profissional, ou permitir a utilização do seu nome 
por qualquer estabelecimento ou instituição onde 
não exerça pessoal e efetivamente sua função; 

IV. Dispor seus serviços profissionais às autoridades 
constituídas, se solicitado, em caso de conflito 
social interno, catástrofe ou epidemia, 
independentemente de haver ou não remuneração 
ou vantagem pessoal; 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
39) A infecção por MRSA (Staphylococcus aureus 

resistente a Meticiclina) é comum em pessoas 
hospitalizadas, com ferimento cirúrgico ou um tubo 
intravenoso. Nesses casos qual antibiótico deve ser 
administrado para obter êxito no tratamento? 
 
a) Vancomicina. 
b) Penicilinas. 
c) Cefetriaxona. 
d) Imipenem. 

 
40) De acordo com o Cloranfenicol assinale a 
alternativa que contem seu mecanismo de ação, de 
resistência bacteriana e principais reações adversas: 
 
a) Inibidor da síntese da parede celular; resistência 

através de plasmídeos; anemia aplástica. 
b) Inibidor da síntese de ácidos nucléicos; produção de 

β-lactamase; nefrotoxicidade. 
c) Inibidor da síntese de proteínas; resistência através 

de plasmídeos; síndrome do bebê cinzento. 
d) Antimetabólito; resistência por alteração de 

permeabilidade à droga; ototoxicidade. 
 
 




