
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATELÂNDIA – PR 

 
  

 

 
 

 

 
 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda 

de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

Questão 01  
 
Em qual alternativa a partícula “se” funciona como 
índice de indeterminação do sujeito? 
 

(A) Se você não for sincero, eu também não serei. 
(B) O bebê machucou-se no carrinho. 
(C) Precisa-se de professor. 
(D) Ela impôs-se uma dieta rigorosa.  

Questão 02  
 
Na frase “João, traga-me um danone de morango”, 
está presente qual figura de linguagem? 
 

(A) Anáfora. 
(B) Antítese. 
(C) Catacrese. 
(D) Metonímia. 

Questão 03  
 
Complete as lacunas e assinale a alternativa 
CORRETA: 

Gregório de Matos foi um__________pertencente ao 
período ____________brasileiro. 
 

(A) poeta, Barroco. 
(B) poeta, Romantismo. 
(C) prosador, Modernismo. 
(D) prosador, Simbolismo. 

 

Questão 04  
 
Assinale a alternativa cujo uso da crase esteja 
CORRETO, em relação à norma culta da Língua 
Portuguesa. 
 

(A) A criança equilibrou-se sobre às pernas. 
(B) À vista dos animais ferozes, todos tremeram. 
(C) Ficamos à espreitar os demais transeuntes. 
(D) Rezamos à todos os santos conhecidos. 

Questão 05  
 
A alternativa ERRADA quanto ao uso do porquê é: 
 

(A) O policial não revelou por que me prendeu. 
(B) Porque o aluno quis, o professor reformulou a 

questão. 
(C) Eis o porquê da minha raiva. 
(D) Ele não veio por que estava com ciúme de você. 

 

Questão 06  
 
Conforme a norma culta da Língua Portuguesa, todas 
as alternativas aceitam mais de uma concordância, 
EXCETO: 
 

(A) O (s) réu (s) João e Cláudio. 
(B) Pai e filhas educados (educadas). 
(C) Bicicleta e patinete novo (s). 
(D) Homens e mulheres estressados (estressadas). 

 
 

Questão 07  
 
Assinale a alternativa cuja palavra pode mudar de 
gênero apenas pela troca do artigo que a antecede, 
sem que nenhuma alteração ortográfica aconteça. 
 

(A) Cientistas. 
(B) Professor. 
(C) Altura. 
(D) Princípio. 

Questão 08  
 
Qual alternativa está composta por substantivos cujos 
sufixos “ês” e “esa” estão empregados de forma 
CORRETA? 
 

(A) Pequenesa, inglês, tailandês, burguesa. 
(B) Duquesa, holandês, pequinez, princesa. 
(C) Português, marquesa, francês, realesa. 
(D) Chinês, burguês, camponesa, freguesa. 

Questão 09  
 
Assinale a alternativa que trata dos temas abordados 
pela canção: 

MÚSICA: CÉREBRO ELETRÔNICO 
(Gilberto Gil) 
 
O cérebro eletrônico faz tudo 
Faz quase tudo 
Faz quase tudo 
Mas ele é mudo 
 
O cérebro eletrônico comanda 
Manda e desmanda 
Ele é que manda 
Mas ele não manda. 
 
Só eu posso pensar 
Se Deus existe 
Só eu 
Só eu posso chorar 
Quando estou triste 
Só eu 
 
Eu cá com os meus botões 
De carne e osso 
Eu falo e ouço 
Eu penso e posso 
 
Eu posso decidir 
Se vivo ou morro por que 
Porque sou vivo 
Vivo pra cachorro e sei 
Que cérebro eletrônico nenhum me 
dá socorro 
No meu caminho inevitável para a 
morte. 
 
Porque sou vivo 
Sou muito vivo e sei 
Que a morte é nosso impulso 
Primitivo e sei. 
Que cérebro eletrônico nenhum me 
da socorro. 
Com seus botões de ferro e seus 
olhos de vidro. 
 

(A) Ciência e indivíduo. 
(B) Espiritualidade e misticismo. 
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(C) Solidão e medo. 
(D) Alucinação e morte. 

Questão 10  
 
Leia o excerto de “Raízes do Brasil”, de Sérgio 
Buarque de Holanda e assinale a alternativa CORRETA 
em relação ao texto. 

[...] 
O Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, 
ainda menos, uma integração de certos agrupamentos, 
de certas vontades particularistas, de que a família é o 
melhor exemplo. Não existe, entre o círculo familiar e o 
Estado, uma gradação, mas uma descontinuidade e, 
até mesmo, uma oposição. A não distinção 
fundamental entre as duas formas é um juízo 
romântico, que teve adeptos no século XIX: o Estado e 
as suas instituições descenderiam em linha reta, e por 
simples evolução, da família. A verdade é que 
pertencem a ordens diferentes, em essência. O 
indivíduo faz-se cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, 
recrutável não ante a ordem doméstica e familiar, mas, 
grosso modo, ante as leis do Estado. [...] (Sergio 
Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: 
José Olímpio, 1979, p. 101.) 
 

(A) A família é o melhor exemplo do Estado. 
 

(B) O Estado e a família pertencem a ordens 
diferentes. 

 
(C) É a ordem familiar que transforma o indivíduo 

em cidadão. 
 

(D) O Estado é uma integração de vontades 
particularistas. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 11  
 
Analise a manchete da notícia a seguir:  
 
"Expectativas do mercado para PIB e inflação de 2015 
e 2016 têm piora." (http://g1.globo.com): 
 
Nesse contexto, a sigla PIB significa: 
 

(A) Programa Internacional Brasileiro. 
(B) Produto Interno Bruto. 
(C) Produto Intermunicipal Brasileiro. 
(D) Programa de Impostos Brasil. 

 

Questão 12  
 
Uma portaria publicada no dia 09 de outubro, de 2015, 
no Diário Oficial da União, suspende a proibição de 
pesca de várias espécies de peixe e de extração de 
ostras durante o período de reprodução, o chamado 
período de defeso. O período natural de reprodução 
dos peixes de água doce é conhecido como: 
 

(A) Piracema. 
(B) Lising. 
(C) Concatenação.  
(D) REPNAT. 

 
 
 
 
 

Questão 13  
 
Matelandiense é uma palavra designada a um 
indivíduo que nasceu ou que reside na cidade de 
Matelândia. Esse termo que designa a ligação de 
alguém relativamente ao lugar onde nasceu, habita, ou 
ao qual pertence é conhecida como: 
 

(A) Xenofobia. 
(B) Gentílico. 
(C) Onomato.  
(D) Homônimo. 

 

Questão 14  
 
O movimento popular, internacionalmente conhecido 
como Outubro Rosa, é comemorado em todo o mundo. 
O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, 
mundialmente, a luta contra: 
 

(A) O feminismo. 
(B) O preconceito homoafetivo. 
(C) O HIV em gestantes.  
(D) O câncer de mama. 

 

Questão 15  
 
A imagem, a seguir, refere-se a um mapa que 
representa:  
 
 
 
 
 

(A) O Brasil. 
(B) A América do Norte. 
(C) O estado do Paraná. 
(D) A América do Sul. 

 

Questão 16  
 
Acerca das noções gerais sobre a vida tecnológica, os 
termos PLASMA, LCD e LED correspondem a 
tecnologias distintas presentes: 
 
 

(A) Nos discos de armazenamento. 
 

 
 
 
(B) Nos pendrives. 
 
 
 
 
  
(C)  Nos Televisores a cores.  
 
 
 
 
 
(E) Nos sinais emitidos pelos roteadores de internet 

Wi-Fi. 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/
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Questão 17  
 
Acerca das noções gerais sobre a vida tecnológica, o 
símbolo representado na imagem, a seguir, quando 
presente em um produto eletrônico, significa que esse 
produto possui conexão do tipo: 
 
 
 
 
 
 

(A) USB. 
(B) VGA. 
(C) PS/2.  
(D) LPT1. 

 

Questão 18  
 
Acerca do brasão do município de Matelândia, no lado 
inferior esquerdo, está presente a data de "27-7-60", 
conforme circulado na imagem a seguir, que 
representa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) A data de criação do respectivo brasão do 
município de Matelândia. 
 

(B) A data de nascimento do fundador do município 
de Matelândia. 
 

(C) A data de falecimento do fundador do município 
de Matelândia. 

 
(D) A data de criação do município de Matelândia. 

 

Questão 19  
 
Acerca do atual cenário político e econômico 
brasileiro, assinale a alternativa que melhor descreve o 
termo "PEDALADAS FISCAIS":  
 

(A) É um termo utilizado nas regiões de fronteira, 
pelo qual os sacoleiros se aproveitam para 
sonegar impostos. 
 

(B) É um nome dado a práticas que o governo teria 
usado para cumprir as suas metas fiscais. 

 
(C) É uma operação investigada no caso conhecido 

como "Lava-jato", em que os impostos que 
deveriam ser recolhidos pelas empreiteiras 
foram sonegados e aplicados diretamente em 
contas na Suíça. 

 
(D) É um movimento de oposição na câmara dos 

deputados contra o retorno da aplicação do 
CPMF. 

 
 

 

Questão 20  
 
 
A imagem a seguir representa:  
 
 
 
 
 
 

(A) Candidatura do Brasil para sediar os Jogos Pan-
americanos. 

(B) Movimento Consciência Negra. 
(C) Copa do Mundo de Futebol. 
(D) Jogos Olímpicos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 21  

 
A Resolução RDC 44, de 17 de agosto de 2009, dispõe 
sobre as Boas Práticas Farmacêuticas para o controle 
sanitário do funcionamento, da dispensação e da 
comercialização e da prestação de serviços 
farmacêuticos em farmácias e drogarias. Sobre essa 
resolução, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) O ambiente destinado aos serviços 
farmacêuticos deve ser diverso daquele 
destinado à dispensação e à circulação de 
pessoas em geral. 
 

(B) É vedado ao farmacêutico responsável técnico 
delegar atribuições para outro farmacêutico 
auxiliar. 

 
(C) Os produtos violados, vencidos, sob suspeita de 

falsificação, devem ser mantidos com suas 
embalagens fechadas e identificadas na área de 
dispensação. 

 
(D) Os medicamentos deverão permanecer em área 

de livre circulação em que ocorra exposição 
direta aos usuários do estabelecimento. 

 

Questão 22  
 
Segundo a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), são fundamentos da atenção primária os 
seguintes itens, EXCETO: 
 

(A) Inibir a participação popular e o controle social 
nas ações em saúde. 
 

(B) Possibilitar o acesso universal e contínuo a 
serviços de saúde de qualidade e resolutivos. 

 
(C) Realizar avaliação e acompanhamento 

sistemático dos resultados alcançados, como 
parte do processo de planejamento e 
programação. 

 
(D) Desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita. 

 

Questão 23  
 
A introdução de um fármaco em uma forma 
farmacêutica final requer o uso de adjuvantes 
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farmacêuticos. Sobre esses importantes itens em 
manipulação farmacêutica, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) O ácido cítrico é um adsorvente capaz de 
manter outras moléculas sobre sua superfície 
por mecanismos físicos ou químicos. 

 
(B) O óleo de anis é um flavorizante utilizado para 

conferir sabor e odor agradável à preparação. 
 

(C) A bentonita é um doador de consistência 
utilizada para aumentar a consistência ou a 
dureza de uma preparação, geralmente, uma 
pomada. 

 
(D) A lanolina é um antioxidante usado para evitar a 

deterioração das preparações por oxidação. 
 

Questão 24  
 
A seleção de medicamentos envolve aspectos 
interdisciplinares e diferentes saberes. Sua 
implementação deve ser descentralizada e 
participativa, coordenada por uma Comissão de 
Farmácia e Terapêutica (CFT). Sobre essa comissão, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) A CFT deve ser formada por farmacêuticos e 
médicos. Outros profissionais podem ser 
consultados, esporadicamente, mas não podem 
fazer parte da comissão. 

 
(B) Além da seleção, a CFT é responsável pelos 

processos de programação e aquisição de 
medicamentos no município. 

 
(C) A CFT não deve estar vinculada, 

administrativamente, à coordenação do setor de 
assistência farmacêutica do município. 

 
(D) A CFT deve estabelecer mecanismos de 

comunicação, mantendo o gestor e a equipe de 
saúde, permanentemente, informados sobre as 
deliberações e atividades por ela desenvolvidas. 

 

Questão 25  
 
O controle de qualidade em farmácia de manipulação 
visa assegurar a eficácia e segurança dos 
medicamentos manipulados. Sobre o controle de 
qualidade da manipulação de produtos estéreis, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) As matérias primas utilizadas na preparação de 
estéreis devem ser submetidas aos ensaios 
farmacopeicos completos, incluindo 
identificação, quantificação (teor), impurezas e 
determinação de biocarga. 
 

(B) O produto estéril pronto para uso deve ser 
submetido ao controle de inspeção visual de 
100% das amostras, verificação da exatidão das 
informações do rótulo, teste de esterilidade e 
controle de endotoxinas bacterianas, exceto 
para os produtos oftálmicos. 

 
(C) Os testes de quantificação (teor), impurezas e 

determinação de biocarga não podem ser 
terceirizados para laboratórios de controle de 
qualidade. 

 

(D) A inspeção visual de 100% das amostras tem 
por objetivo verificar a integridade física da 
embalagem, ausência de partículas estranhas, 
precipitações e separações de fases. 

 

Questão 26  
 
A dose diária definida (DDD) é uma unidade de 
consumo de medicamentos empregada nos estudos 
de utilização de medicamentos quantitativos. Sobre a 
DDD, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) A dose diária definida é uma unidade que difere 
para cada fármaco, consistindo na dose média 
diária suposta do fármaco quando utilizado para 
sua principal indicação. 
 

(B) A dose diária definida é baseada no uso em 
adultos com mais de 90 kg de peso. 

 
(C) Se um fármaco é utilizado em doses diferentes, 

conforme a via de administração, utiliza-se a 
mesma DDD para todas as vias. 

 
(D) Para indicar a fração da população exposta a 

um determinado fármaco, o consumo médio se 
expressa em DDDs por 100.000 (cem mil) 
habitantes por dia. 

 

Questão 27  
 
A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) é um 
local destinado ao recebimento, estocagem, guarda e 
expedição de medicamentos e insumos farmacêuticos, 
visando assegurar a conservação adequada dos 
produtos em estoque. Sobre a CAF, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) O piso da CAF deve ser irregular, não podendo 
ser plano, e, suficientemente, resistente para 
suportar o peso dos produtos. 
 

(B) Na CAF, deve haver higrômetros, que são 
instrumentos específicos usados para medição 
da temperatura ambiente nas áreas de 
estocagem. 

 
(C) A área de expedição é um local destinado à 

organização, preparação, conferência e 
liberação dos produtos. 

 
(D) A organização do espaço da CAF não deve 

permitir a separação física dos principais 
processos desenvolvidos: recebimento, 
quarentena e estocagem geral e específica. 

 

Questão 28  
 
Assinale a alternativa CORRETA sobre o metabolismo 
de fármacos no organismo humano: 
 

(A) Alguns fármacos apresentam um metabolismo 
hepático de “primeira passagem” demorado, o 
que diminui sua biodisponibilidade oral. 
 

(B) A indução de enzimas hepáticas por outros 
fármacos e substâncias químicas pode acelerar 
acentuadamente o metabolismo hepático de 
drogas.  

 
(C) Os pró-farmacos são precursores ativos, que 

são metabolizados a metabólitos inativos. 
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(D) As reações de fase I consistem em conjugação 

de um grupo reativo e em geral formam 
produtos inativos e facilmente excretáveis. 

 

Questão 29  
 
A lei 13.021 de 2014 dispõe sobre o exercício e 
fiscalização das atividades farmacêuticas. Sobre essa 
lei e o conteúdo nela disposto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Para as farmácias de qualquer natureza, é 
obrigatória a presença de farmacêutico, durante 
todo o período de funcionamento. 
 

(B) As farmácias de qualquer natureza podem 
dispor, para atendimento imediato à população, 
de medicamentos, vacinas e soros que atendam 
o perfil epidemiológico de sua região 
demográfica. 

 
(C) O proprietário da farmácia, quando não for 

farmacêutico, poderá sempre que achar 
necessário desautorizar ou desconsiderar as 
orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico. 

 
(D) Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas 

atividades, proceder ao acompanhamento 
farmacoterapêutico de pacientes, internados ou 
não, em estabelecimentos hospitalares ou 
ambulatoriais, de natureza pública ou privada. 

 

Questão 30  
 
Os hormônios tireiodianos são sintetizados por 
iodação de resíduos de tirosina no interior do lúmen 
do folículo tireoidiano. Existem fármacos utilizados 
tanto para o tratamento do hipertireoidismo, como 
para tratar o hipotireiodismo. Sobre esses 
medicamentos, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) O propiltiouracil é usado no tratamento do 
hipotireoidismo e aumenta a síntese dos 
hormônios tireoidianos. 
 

(B) A tiroxina, usada para tratar o hipertireoidismo, 
deve ser administrada, diariamente, pela via 
oral. 

 
(C) O carbimazol é utilizado para o tratamento de 

recidiva de hipotireoidismo, após tratamento 
com iodo radiotativo. 

 
(D) Não existem fármacos capazes de aumentar, 

especificamente, a síntese ou liberação dos 
hormônios tireoidianos. O único tratamento 
eficaz para o hipotireoidismo, exceto quando 
produzido pela deficiência de iodo, consiste na 
terapia de reposição hormonal com tiroxina e 
triiodotironina. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Matelândia/PR 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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