CONCURSO PÚBLICO 002/2015 - EDITAL Nº 001/2015
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ
CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
DATA: 27/12/2015

LEIA AS INSTRUÇÕES:
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40
(QUARENTA) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito
ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome
as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de provas;
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:_____________
NOME COMPLETO:_____________________________________
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1) Assinale a alternativa que apresenta a palavra “que” na função gramatical de pronome
relativo.
a) Ela disse que não aceita as ofertas;
b) Marcia disse que não poderá vir e que mandará o livro pela enteada;
c) O rapaz que entregou o convite é irmão da Janete;
d) João decidiu que as meninas irão partir amanhã.
2) Qual das alternativas abaixo apresenta todas as palavras acentuadas segundo as regras
de acentuação das palavras paroxítonas.
a) Faróis, lençóis, fórceps;
b) Bônus, bíceps, carretéis;
c) Ingênuo, prêmio, bênção;
d) Fórceps, órfã, bênção.
3) A alternativa que apresenta todas as palavras flexionadas no plural de forma correta é.
a) Caráter= caráteres, Lúcifer = Lucíferes, fóssil = fósseis;
b) Caráter= caracteres, Lúcifer = Lucíferes, fóssil = fósseis;
c) Caráter= caráters, Lúcifer = Lucífers, fóssil = fóssil;
d) Caráter= caráteres, Lúcifer = Lucífers, fóssil = fósseis.
4) Escolha a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo:
Marta foi se encontrar com Carlos na ________ de artigos masculinos da loja de
departamento, e depois assistiram a ____________de cinema.
a) Seção, sessão.
b) Cessão, sessão.
c) Sessão, seção.
d) Sessão, cessão.
5) No breve diálogo entre colegas do curso de Letras.
- A faculdade comprará Patativa do Assaré?
- Está no provão.
Qual é a informação implícita contida na conversa?
a) A compra de uma ou mais obras do cordelista Patativa do Assaré.
b) Há provão instituído na faculdade.
c) O livro de Assaré será comprado, pois consta na bibliografia do provão.
d) A faculdade compra livros.
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6) Analisando a fala da personagem no primeiro quadrinho, e observando a continuidade
da conversa entre eles, assinale a alternativa incorreta.

a) A expressão “a menos que” tem sentido oposto de “se”.
b) A menina sabe o significado dos termos “a menos que” e “se”.
c) A fala final deixa implícita a possibilidade de casamento entre ambos.
d) O termo “esperança”, no último quadrinho, torna o texto incoerente, porque não tem ligação com o
restante da história.
7) Marque a alternativa que apresenta apenas palavras dissílabas.
a) queixa, foice, caixa;
b) lagoa, saúde, sábia;
c) viúva, meu, juízo;
d) doutor, crânio, possui.
8) Analise os anúncios abaixo e identifique a alternativa correta.
CONTRATAM-SE ARRUMADEIRAS

PRECISAM-SE DE FAXINEIRAS

a) A duas frases apresentam erro de concordância verbal.
b) Apenas a primeira frase está correta, pois o verbo contratar concorda com o sujeito arrumadeiras.
c) O primeiro anúncio não apresenta coerência na concordância verbal, enquanto que o segundo está
gramaticalmente correto.
d) Os dois anúncios estão dentro do que é recomendado pelo uso da linguagem padrão.
9) Assinale a alternativa correta quanto a regência verbal.
I.Preferia brincar à trabalhar.
II.Marcela namorou com todos os meninos de sua sala.
III.Não os obedecemos, enquanto foram presunçosos.
IV.Informei-o do acontecido durante a reunião.
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a)
b)
c)
d)

Todas as alternativas estão corretas.
Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
Apenas a alternativa IV está correta.

10) Marque a alternativa em que o uso da vírgula tem a função de isolar o aposto.
a) O amante temia a ira do marido, e a mulher tratava os dois muito bem.
b) Se cada época tem os adolescentes que merece, conforme opina o autor, há também os
adolescentes que não merecem os adultos de sua época.
c) “Dizem muito que, no Brasil, os corruptos ficam soltos enquanto os ladrões de galinha vão para a
cadeia.” ( Luis Fernando Verissímo)
d) Curitiba, capital do Paraná, é uma cidade que tem belas mulheres.
11) Sobre o relevo paranaense, assinale a alternativa correta.
a) O relevo paranaense é dividido em cinco regiões, que são planície litorânea, serra do mar, primeiro
planalto ou planalto de Curitiba, segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa e terceiro planalto ou
planalto de Guarapuava.
b) O relevo paranaense é dividido em quatro regiões que são, serra do mar, primeiro planalto ou
planalto de Curitiba, segundo planalto ou planalto de Guarapuava e terceiro planalto ou planalto de
Cascavel.
c) O Paraná possui um relevo recortado em três partes, planície litorânea que engloba a serra do mar,
planalto de Curitiba e planalto de Guarapuava.
d) O relevo paranaense é composto pelo planalto de Cascavel, pelo planalto de Guarapuava, pelo
planalto de Curitiba e pela planície litorânea.
12) São as cidades mais populosas do Paraná, respectivamente:
a) Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu.
b) Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel.
c) Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa.
d) Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Maringá.
13) Sobre a divisão político administrativa do Paraná responda a alternativa correta.
a) O Paraná possui 315 municípios, sendo 8 litorâneos e 307 interioranos.
b) O Paraná possui 422 municípios interioranos e 7 litorâneos.
c) O Paraná possui 12 municípios litorâneos e 255 municípios interioranos.
d) O Paraná possui 399 municípios, sendo 7 litorâneos e 392 municípios interioranos.
14) A Revolução Federalista ocorrida no final do século XIX, possui em sua história um
episódio ocorrido em solo paranaense, esse acontecimento serviu de base para a criação
de um filme que recebeu o nome dê?
a) O Cerco da Lapa.
b) O Cerco do Paraná.
c) O Preço da Paz.
d) A Paz Banhada em Sangue.
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15) A região Centro Oeste do Brasil é composta pelos seguintes estados.
a) Paraná, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul.
b) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins.
c) Tocantins , Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima.
d) Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul.
16) A Revolução Farroupilha ocorreu em que estado da federação .
a) Rio Grande do Norte.
b) Rio Grande do Sul.
c) Paraná.
d) Santa Catarina.
17) A Guerra do Contestado envolveu os seguintes estados da federação.
a) Paraná e São Paulo.
b) Paraná e Rio Grande do Sul.
c) Paraná e Mato Grosso do Sul.
d) Paraná e Santa Catarina.
18) A principal fonte de energia do Brasil é?
a) Petróleo.
b) Energia Hidroelétrica.
c) Energia Nuclear.
d) Energia Eólica.
19) Em relação ao Porto de Paranaguá, responda a alternativa correta.
a) É o principal Porto do país, seguido pelo Porto de Santos e pelo Porto de Itajaí.
b) É o segundo maior Porto do país, perdendo apenas para o Porto de Santos.
c) O Porto de Paranaguá é o terceiro maior porto do país, sendo superado apenas pelos portos de
Santos e Itajaí.
d) O Porto de Paranaguá é o mais importante da América do Sul.
20) Assinale o rio que não faz parte da Bacia do Rio Paraná.
a) Rio Ribeira.
b) Rio Iguaçu.
c) Rio Ivaí.
d) Rio Piquiri.
21)
_________________ é um conjunto de ações voltadas para: prevenção,
minimização e eliminação de riscos para a saúde, ajuda na proteção do meio ambiente
contra resíduos e na conscientização do profissional da saúde. Marque a alternativa que
completa o espaço acima:
a) Conhecimentos técnicos.
b) Esterilização.
c) Biossegurança.
d) Pop´s.
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22)
II:

De acordo com os princípios da Biossegurança, relacione a Coluna I com a Coluna

Coluna I

Coluna II

( I ) Classe de Risco 1

( ) O risco individual para a comunidade é elevado. com riscos de
transmissão desconhecido, não existindo medidas profiláticas ou
terapêuticas.

( II ) Classe de Risco 2

( ) O risco individual é alto e para comunidade é limitado, mas existem
medidas de tratamento e prevenção.

( III ) Classe de Risco 3

( ) O risco individual e para comunidade é baixo, e risco potencial mínimo
para o profissional do laboratório e para o ambiente.

(IV ) Classe de Risco 4

( ) O risco individual é moderado e para comunidade é limitado, não
constituindo em sério risco a quem os manipula em condições de
contenção, pois existem medidas terapêuticas e profiláticas eficientes.

Marque a alternativa correta:
a) IV, III, I, II.
b) I, II, III, IV.
c) I, II, IV, I.
d) II, II, IV, III.
23)
Qual item é fundamental para garantir a biossegurança de um laboratório?
a) EPI´s.
b) POP´S.
c) EPC.
d) Limpeza.
24)
_________________é o acompanhamento da ação dos medicamentos que já
estão no mercado, por meio da identificação, avaliação e prevenção de efeitos adversos ou
qualquer problema possível relacionado com os mesmos. Marque a palavra que completa o
espaço acima:
a) Farmacologia.
b) Farmacovigilância.
c) CIM.
d) Reações Adversas.
25)
De acordo com a farmacovigilância, podemos descobrir alguns problemas
relacionados à medicamentos. Dentre eles marque a alternativa que não corresponda a
esses problemas:
a) Reações adversas.
b) Intoxicação medicamentosa.
c) Interações medicamentosas.
d) Horário de almoço.
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26)
Qualquer infecção adquirida após a internação do paciente e se manifesta
durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a
internação ou procedimentos hospitalares, é chamada de:
a) Infecção generalizada.
b) Infecção hospitalar.
c) Resistência Bacteriana.
d) Imunidade Baixa.
27)
O Paraná em 2009 foi o primeiro Estado a desenvolver um sistema Online de
Notificação de Controle de Infecção Hospitalar, o que significa um avanço nesta área,
sendo assim, qual das alternativas corresponde a sigla deste sistema:
a) LACEN.
b) SONIH.
c) SHIN.
d) SESA.
28)
No ciclo da assistência Farmacêutica Hospitalar a aquisição de medicamentos é
uma das principais atividades, visto que é um insumo fundamental de suporte às ações de
saúde. De acordo com a Gestão da aquisição enumere de forma crescente as opções
abaixo e marque a alternativa correta:

29)

( ) Quanto comprar.

2, 1, 4, 3.

( ) O que comprar.

3, 1, 4, 2.

( ) Como comprar.

1, 4, 2, 3.

( ) Quando comprar.

2, 4, 3, 1.

Relacione as colunas I e II.
Coluna I

Coluna II

1- Seleção de medicamentos.

( ) É um processo dinâmico, contínuo, multidisciplinar e
participativo, adota-se critérios de eficácia, segurança, qualidade e
custo.

2- Aquisição de medicamentos.

( ) Faz-se necessário a instalação de uma Comissão de Farmácia e
Terapêutica.

3- Padronização de
medicamento.

( ) A conhecida função de compras.

Marque a alternativa correta:
a) 3, 2, 1, 3.
b) 4, 1, 3, 1.
c) 1, 3, 2, 3.
d) 3, 1, 3, 2.

( ) Facilita os processos de aquisição, armazenamento, distribuição
e gerenciamento do estoque, pois racionaliza a quantidade de
itens.
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30)
Uma gestão de Compras em Farmácia Hospitalar de qualidade, necessita de
vários fatores, dentre eles, o Controle do Estoque, para tal atividade é utilizado uma
ferramenta chamada Curva ABC. Relacione a coluna I e II:
Coluna I

Coluna II

Curva A

( ) : Agrupa cerca de 70% dos itens, cuja importância em valor é pequena,
representando cerca de 20% do valor do estoque.

Curva B

( ) : Abriga o grupo de itens mais importantes que correspondem a um pequeno
número de medicamentos, cerca de 20% dos itens, que representa cerca de 80%
do valor total do estoque;

Curva C

( ) : Representa um grupo de itens em situação e valores intermediários entre a
classe A e C, sendo 15% do total de itens em estoque e consomem15% dos
recursos;

Dessa maneira, podemos entender que:
a) Que um pequeno número de itens é responsável pelo comprometimento de um grande volume de
recursos despendidos.
b) Que um grande número de itens é responsável pelo comprometimento de um grande volume de
recursos despendidos.
c) Os itens alocados na classe A pode-se trabalhar com maiores prazos de abastecimentos, aumentar
os estoques de reserva e o controle pode ser mais flexível.
d) Os itens alocados na classe B pode-se trabalhar com maiores prazos de abastecimentos, aumentar
os estoques de reserva e o controle pode ser mais flexível.
31)
A coleta de material biológico para exames laboratoriais é o primeiro passo e um
dos mais importantes, pois uma coleta bem feita garante a qualidade do resultado, sendo
assim qual destas opções deve ser feito antes da coleta?
a) Colocar o conservante no tubo.
b) Identificar com nome do paciente o local onde será armazenado o material, ex: tubos, lâminas, etc.
c) Anamnese do paciente.
d) Aferir pressão arterial.
32)
Após a coleta de sangue, é necessário alguns procedimentos para separar e
armazenar o soro, dentre elas marque a alternativa que não corresponde a esses
procedimentos:
a) Deixar a amostra em temperatura ambiente até a retração do coágulo, por no máximo três horas.
b) Após a retração do coágulo, não é necessário manter a amostra sob refrigeração , independente
do tempo de realizar o exame.
c) O material pode permanecer por até 12 horas sob refrigeração.
d) A separação do soro pode ser feita de forma espontânea ou mecânica.
33)
Para manter a estabilidade das reações sorológicas, a temperatura ideal em
laboratórios clínicos, deve estar entre:
a) 18°C e 25° C.
b) 20°C e 26° C.
c) 15°C e 27° C.
d) 25°C.
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34)
Os componentes bioquímicos estão em equilíbrio no corpo saudável, dessa
maneira os médicos usam os resultados dos testes bioquímicos para ajudar no diagnóstico,
no tratamento e na prevenção de doenças. As amostras submetidas a esses testes variam,
porém são duas as mais comuns. Qual das alternativas abaixo corresponde a essas
amostras:
a) Sangue e Líquor.
b) Urina e Líquido Sinovial.
c) Sangue e urina.
d) Líquido Sinovial.
35)
Dr. Silva solicitou alguns testes bioquímicos para um paciente: TSH, Creatinina
quinase e Ast. Qual das alternativas abaixo é a suspeita de Dr. Silva:
a) Doença Hepática.
b) Doença Renal.
c) Doença Cardíaca.
d) Hipotireoidismo.
36)
Os testes utilizados para o diagnóstico do Diabetes Melito, são:
a) Insulina e Glicemia de Jejum.
b) Glicemia de Jejum e Pós- prandial.
c) Glicemia de jejum e teste oral de Tolerância à glicose (TOTG).
d) Glucagon e Insulina.
37)
Enumere em ordem crescente, os procedimentos utilizados para realização do
TOTG:
(2) Paciente ingere uma bebida que contém uma quantidade padrão de glicose.
(1) É coletado uma amostra de glicemia de jejum e uma urina.
(3) Amostra de sangue e urina são coletados posteriormente em intervalos pré-determinados.
Marque a alternativa correta:
a) 1, 2, 3.
b) 3, 2, 1.
c) 1, 3, 2.
d) 2, 1, 3.
38)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 “A saúde é direito de todos e dever
do Estado”, dessa maneira em 1990, foi criado o SUS (sistema único de saúde) através da
Lei:
a) Lei 9.789/90.
b) Lei 8.080/90.
c) Portaria 344/98.
d) RDC 44.
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39)
A Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é um direito social e que o
Sistema Único de Saúde (SUS) é o meio de concretização desse direito. A Lei Orgânica da
Saúde, por sua vez, afirma que a vigilância sanitária – de caráter altamente preventivo – é
uma das competências do SUS. Relacione as colunas de acordo os níveis do governo que
ela engloba.

Coluna 1

Coluna 2

Nível Federal

( ) Estão o órgão de vigilância sanitária e o Laboratório Central (Lacen) de cada
uma das 27 Unidades da Federação.

Nível Estadual

( ) Estão os serviços de VISA dos 5561 municípios brasileiros, muitos dos quais
ainda em fase de organização.

Nível Municipal

( ) Estão a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).

Marque a alternativa correta:
a) 3, 2, 1.
b) 1, 2, 3.
c) 2, 3, 1.
d) 1, 1, 3.
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40)
Os materiais utilizados em laboratórios de saúde e os locais onde são executados
os procedimentos de laboratório podem veicular agentes infecciosos se não forem
descontaminados após cada uso. Assim, a limpeza, desinfecção ou esterilização dos
materiais e a limpeza dos ambientes são ações preventivas de biossegurança. A
descontaminação consiste na utilização de processos que eliminam total ou parcialmente
microrganismos. Relacione as colunas I e II.
Coluna I

Coluna II

1 - Limpeza

( ) É o processo de destruição de agentes infecciosos em forma
vegetativa existentes em superfícies inertes.

2 - Desinfecção

( ) É o primeiro passo nos procedimentos técnicos de desinfecção e
esterilização, constituindo o núcleo de todas as ações referentes aos
cuidados de higiene dos objetos e superfícies.

3 - Esterilização

( ) Compreendem a lavação com água e sabão, escovação, fricção ou
esfregação e o uso de pano úmido.
( ) Através de procedimentos físicos ou químicos. Os meios químicos
compreendem os germicidas (desinfetantes), que podem ser líquidos ou
gasosos. Os meios físicos, o calor.
( ) É o processo de destruição ou eliminação total de todos os
microrganismos na forma vegetativa e esporulada através de agentes
físicos ou químicos.
( ) Os meios químicos compreendem os germicidas que podem ser
líquidos ou gasosos.

Marque a alternativa correta:
a) 3, 3, 2, 1, 1, 2.
b) 3, 3, 1, 1, 2, 2.
c) 2, 1, 1, 2, 3, 3.
d) 3, 1, 2, 3, 1, 2.

DESTAQUE AQUI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS
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