
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D
e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no
Cronograma de Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao
fiscal da sala a sua substituição.

Boa prova!

FARMACÊUTICO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

“Matamos nossos rios; não há partido que vá resolver isso.”
Pedro Castro
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04
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“Matamos os nossos rios e as nossas florestas, e não há partido ou político que vá resolver
isso sozinho”, atesta o fotógrafo Sebastião Salgado, no documentário O Sal da Terra (que
concorreu ao Oscar).  Para ele, o problema da crise hídrica brasileira é “de toda a sociedade. Todos
somos seres políticos e temos responsabilidades sociais”.

As ações do fotógrafo de 71 anos vão além do discurso afinado. Desde 1998, ele e sua
esposa, Lélia Wanick, __________ o Instituto Terra, responsável pelo plantio de mais 2 milhões
de árvores em Aimorés, no interior de Minas Gerais. De acordo com Salgado, a falta de água
_____ sido mais sentida agora, “mas esse problema já vem acontecendo há muito tempo. Se
estivéssemos cuidando dos rios e das florestas, não estaríamos tão dependentes das chuvas para
encher os reservatórios".

É este Sebastião Salgado engajado que o filme O Sal da Terra revela. Dirigido pelo alemão
Wim Wenders e por Juliano Ribeiro Salgado, filho do casal, o filme concorreu ao Oscar na categoria
documentário. O longa vai além da obra do artista e mostra o agente social, o ambientalista. Para
Lélia, o documentário “é mais do que um filme sobre a fotografia ou sobre a história de um homem,
é um filme que mostra um ponto de vista sobre o mundo”.

Ao falar para mais de mil pessoas no projeto Sempre um Papo, que ________ escritores e
artistas para conversarem com o público em Belo Horizonte, Sebastião Salgado arrancou aplausos.
“A solução para a crise hídrica é simples: não medir esforços. O Brasil é um País incrível, mas
parece que o brasileiro não percebe isso. Ainda somos muito pessimistas em relação à nossa
própria gente”, alertou.

Salgado afirma que “hoje temos um Brasil moderno, mas que foi construído sobre as
florestas e os rios". Por isso, devemos repensar o consumo. "Depois do segundo governo do PT,
há um acesso de 40 milhões de pessoas à classe média. Isso nunca aconteceu e é positivo, mas
gera demanda de água”, explica. Sebastião Salgado arrancou aplausos. “É absolutamente
necessário que todas as instituições, sejam públicas ou privadas, façam sua parte", diz ele.

É nesse sentido que o projeto Olhos d’Água pretende revitalizar todas as nascentes da bacia
do Rio Doce, que tem o tamanho de Portugal. O fotógrafo contou ao público que a iniciativa do
Instituto Terra "é um projeto que custa bilhões, mas, comparativamente, sai mais barato do que
comprar aviões caça da Suécia".

Doutor em economia, Salgado conheceu Lélia enquanto fazia universidade em Vitória. "São
50 anos de sonhos realizados juntos", ela afirma sorridente. Um desses sonhos é o reflorestamento
da fazenda, herdada da família do fotógrafo, que estava totalmente degradada e deu origem ao
Instituto.

(Texto adaptado especialmente para esta prova – http://www.cartacapital.com.br/cultura/matamos-nossos-rios-
nao-ha-partido-que-resolva-isso-diz-sebastiao-salgado-6562.html)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas
das linhas 06, 08 e 16.

A) mantêm – tem – leva
B) mantém – têm – leva
C) mantem – tem – levam
D) mantêm – têm – levam
E) mantém – tem – leva

QUESTÃO 02 – O texto só NÃO diz, acerca de
Sebastião Salgado, que ele:

A) É afinado em seu discurso sobre a crise
hídrica.

B) É engajado nas questões sociais e
ambientais.

C) É, além de fotógrafo, um agente social e
ambientalista.

D) Foi aplaudido ao falar para um grande
público.

E) Recebeu o Oscar pelo documentário O sal da
Terra.
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QUESTÃO 03 – Analise as seguintes afirmações
acerca do texto:

I. À medida que temos responsabilidades
sociais, o problema da crise hídrica diz
respeito a todos nós.

II. A crise relacionada à água, no Brasil, é um
problema de solução extremamente
simples.

III. A modernidade do Brasil teve como
contrapartida negativa a degradação de
florestas e rios.

IV. É fundamental que as nascentes d’água
sejam preservadas, assim como que as
florestas e rios sejam mais bem cuidados.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Assinale V, se verdadeiro, ou F,
se falso, nas seguintes assertivas acerca de
relações de coesão entre elementos.

(  ) Na linha 06, “responsável” refere-se a
“fotógrafo” (l. 05).

(  ) Na linha 08, “problema” refere-se à “falta
de água” (linha 07).

(  ) Na linha 16, “que” remete a “projeto
Sempre um Papo” (l. 16).

(  ) Na linha 19, “isso” refere-se ao fato de o
Brasil ser um País incrível (expresso na
l. 18).

(  ) Na linha 25, “sua” refere-se a “instituições”
(l. 25).

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – V – F – V.
B) V – V – V – V – F.
C) F – F – F – F – V.
D) F – V – V – V – V.
E) F – V – F – V – F.

QUESTÃO 05 – As alternativas a seguir
sugerem alterações ou substituições que
manteriam a correção sintática do texto,
EXCETO em:

A) No fragmento “não há partido ou político que
vá resolver isso” (l. 01 e 02), a forma verbal
destacada pode ser substituída por “resolva”.

B) O verbo “revitalizar” (linha 26) pode ser
substituído por “dar vida à”.

C) Na linha 05, a expressão “vão além” pode ser
substituída por “extrapolam”, mas seria
necessário retirar a preposição que aparece
na sequência.

D) O verbo “arrancou” (l. 24) pode ser
substituído por “recebeu”.

E) O verbo “repensar” (l. 22) pode ser
substituído por “reconsiderar”.

QUESTÃO 06 – Analise as seguintes afirmações
sobre as relações de regência no texto:

I. A substituição da forma verbal “é” (l. 03)
por “pertence” exigiria também a troca da
preposição “de” (na sequência) por “a”.

II. A substituição de “Oscar” (l. 12) por “maior
premiação cinematográfica” criaria
condições para o emprego do sinal indicador
de crase após “concorreu”.

III. Se “classe média” (l. 23) fosse substituída
por “melhores condições de vida”, o
emprego de “a” com crase deveria ser
mantido.

IV. Se o vocábulo “público” (l. 27) fosse
substituído por “plateia”, seria obrigatório o
emprego do sinal indicador de crase após
“contou”.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que
apresenta palavras acentuadas graficamente
em consonância com as mesmas regras que
determinam a acentuação, respectivamente, de
além, país e responsável (retiradas do texto).

A) refém – saúde – hábil.
B) hífen – baú – cível.
C) retém – juízes – possível.
D) porém – ícone – notável.
E) advêm – casuístico – pulsátil.
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa
INCORRETA acerca do emprego de sinais de
pontuação do texto.

A) A vírgula da primeira linha do texto justifica-
se por introduzir uma oração, iniciada por e,
com sujeito diferente da oração anterior.

B) Expressões como “Desde 1998” e “De acordo
com Salgado” (l. 05 e 07, respectivamente)
são separadas por vírgula por serem adjuntos
adverbiais deslocados.

C) Na linha 12, as vírgulas que isolam “filho do
casal” justificam-se por essa expressão ser
um aposto.

D) A vírgula da linha 09 separa uma oração
adverbial condicional deslocada.

E) A retirada da vírgula após “instituições”
(l. 25) não acarretaria mudanças de tipo
algum na frase; portanto, poderia ser
suprimida.

QUESTÃO 09 – É nesse sentido que o projeto
Olhos d’Água pretende revitalizar todas as
nascentes da bacia do Rio Doce, que tem o
tamanho de Portugal. (l. 26 e 27).

Todas as seguintes reescrituras da frase acima
preservam a correção gramatical e o seu sentido
original, EXCETO:

A) É com essa crença que o projeto Olhos
d’Água pretende revitalizar todas as
nascentes da bacia do Rio Doce, cujo
tamanho é igual ao de Portugal.

B) Desse modo, o projeto Olhos d’Água
pretende revitalizar todas as nascentes da
bacia do Rio Doce, a qual tem o tamanho de
Portugal.

C) O projeto Olhos d’Água, a partir dessa
concepção, pretende revitalizar todas as
nascentes da bacia do Rio Doce, que pode ser
comparada, em tamanho, a Portugal.

D) Esse é o sentido do projeto Olhos d’Água,
cujo pretende revitalizar todas as nascentes
da bacia do Rio Doce, que se equiparam, em
tamanho, ao território português.

E) O projeto Olhos d’Água pretende, assim,
revitalizar todas as nascentes da bacia do Rio
Doce, que se assemelha a Portugal em
tamanho.

QUESTÃO 10 – Se estivéssemos cuidando dos
rios e das florestas, não estaríamos tão
dependentes das chuvas para encher os
reservatórios. (l. 09 e 10).

Assinale a alternativa em que a partícula SE tem
a mesma classe gramatical que no fragmento
acima, retirado do texto.

A) Ele perguntou se poderia atrasar-se para o
encontro.

B) O fotógrafo, se pudesse, plantaria árvores no
mundo todo.

C) Não sabemos se a natureza poderá se
recuperar da nossa falta de cuidado.

D) O instituto prometeu que se plantariam
árvores na nascente do rio.

E) Isso se trata de um crime ecológico.
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LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 11 a 13,
considere a Lei nº 2.620/1990, do
Município de Sant’Ana do Livramento.

QUESTÃO 11 – Em relação ao previsto na
referida Lei, a vacância do cargo decorrerá de:

I. Atestado.
II. Férias.

III. Aposentadoria.
IV. Falecimento.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12 – De acordo com a referida Lei, o
Estágio Probatório é o período de setecentos e
trinta dias de exercício do funcionário, durante
o qual é apurada a conveniência ou não de sua
confirmação, mediante a verificação de alguns
requisitos, dentre os quais NÃO está:

A) Idoneidade moral.
B) Civilidade ao cargo.
C) Assiduidade e disciplina.
D) Dedicação ao serviço.
E) Eficiência e aptidão.

QUESTÃO 13 – Marcos é funcionário público na
prefeitura do Município de Sant’Ana do
Livramento e foi removido de um setor para
outro. Analise as assertivas abaixo com base na
referida lei, assinalando V, se verdadeiras, ou F,
se falsas, para as possíveis formas de remoção
a que Marcos poderia ser submetido.

(  ) A pedido, uma vez atendida a conveniência
do serviço.

(  ) De ofício, quando do interesse da
administração.

(  ) Por permuta, solicitada apenas pela
repartição de origem.

(  ) Por precedência, firmada entre o Poder
Público e o Poder Judiciário.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – F – F.
B) V – F – V – F.
C) F – V – F – V.
D) F – F – V – V.
E) V – V – V – V.

Para responder às questões 14 a 18,
considere a Lei nº 5.066/2006, do
Município de Sant’Ana do Livramento.

QUESTÃO 14 – Analise as assertivas abaixo em
relação aos Órgãos que compõem o corpo
administrativo do Sistema de Previdência e de
Assistência à Saúde, tratados na referida Lei.

I. Conselho Fiscal.
II. Conselho Deliberativo.

III. Conselho de Administração.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – Essa Lei define Especificações
das Categorias Funcionais, como a diferenciação
relacionada às atribuições, responsabilidades e
dificuldades de trabalho, bem como às
qualificações exigíveis para o provimento dos
cargos. De acordo com a referida Lei, a
especificação de cada categoria deverá conter:

I. Denominação da categoria funcional.
II. Padrão de vencimento.

III. Descrição sintética e analítica das
atribuições.

IV. Condições de trabalho, incluindo o horário
semanal e outras especificações.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 16 – Conforme previsto na referida
Lei, o exercício financeiro do SISPREM coincidirá
com o ano civil e a contabilidade adotada

A) pela Controladoria-Geral do Estado.
B) pela União.
C) pelo Grupo de Municípios conveniados.
D) pelo Município.
E) pelo Tribunal Regional de Contas.
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QUESTÃO 17 – Helena foi nomeada como
presidenta do Conselho Deliberativo do
SISPREM e, nessa condição, espera-se que ela
tenha pleno conhecimento das atribuições do
conselho que preside. De acordo com a referida
Lei, NÃO compete à Presidenta Helena e aos
demais membros do referido Conselho deliberar
sobre:

A) Os planos gerais e os programas anuais de
trabalho.

B) O orçamento anual de receita e despesa do
Município.

C) Alienação e permuta de bens.
D) As operações financeiras necessárias.
E) A gestão dos fundos de previdência e

assistência à saúde, indicando inclusive a
aplicação financeira dos mesmos, nos termos
desta lei.

QUESTÃO 18 – O Comitê de Investimentos é
um órgão que tem por objetivo assessorar o
Conselho Deliberativo nas tomadas de decisões
relacionadas à gestão dos ativos do SISPREM.
De acordo com a referida Lei, para ser membro
do referido Comitê, é necessário:

I. Ter, no mínimo, 21 anos de idade.
II. Não possuir penalidade administrativa em

virtude de infração grave como servidor
público.

III. Comprometer-se a realizar a certificação
mínima CPA-10 ou frequentar cursos
destinados aos candidatos a detentores de
certificação, em um período de um ano de
sua Portaria de nomeação.

IV. Comprovar experiência mínima de 2 anos
na área financeira, ou na gestão de ativos e
imobilizados.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19 – Mediante as prerrogativas da
Lei Orgânica do Município de Sant’Ana do
Livramento, analise as assertivas abaixo no que
se refere à competência do Município:

I. Instituir e arrecadar os tributos de sua
competência, fixar e cobrar tarifas e preços
públicos, bem como aplicar suas rendas em
instituições estaduais, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes nos prazos fixados em lei.

II. Organizar e prestar diretamente ou sob
alegação, sempre através de licitação, os
serviços públicos de interesse local e os que
possuem caráter essencial, bem como
dispor sobre eles.

III. Licenciar, para funcionamento, os
estabelecimentos comerciais, industriais, de
serviços similares, mediante alvará de
localização.

IV. Organizar o quadro e estabelecer o regime
distinto para seus servidores.

V. Elaborar o orçamento, estimando a receita
e fixando a despesa, com base nos
relatórios do mandato anterior, visando
manter uma receita estática.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I e IV.
B) Apenas II e III.
C) Apenas IV e V.
D) Apenas I, II e III.
E) Apenas II, IV e V.

QUESTÃO 20 – O SISPREM, órgão responsável
pela realização das operações da seguridade
social dos servidores públicos do Município de
Sant’Ana do Livramento, rege pelos princípios
da:

I. Uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços aos servidores e seus
dependentes.

II. Seletividade e distributividade na prestação
dos benefícios.

III. Valoração da renda mensal dos benefícios
não inferior ao vencimento básico atribuído
ao padrão 1 (um) da tabela de vencimento
da Prefeitura Municipal.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – Sobre o Windows 7 e os tipos
de contas de usuários, é correto afirmar que há

A) um único tipo de conta: Administrador, que é
criada quando o Windows é instalado e dá
acesso completo ao computador.

B) dois tipos principais de contas:
Administrador, que é criada quando o
Windows é instalado e dá acesso completo ao
computador; Convidado, que destina-se aos
usuários que precisam de acesso temporário
ao computador.

C) dois tipos principais de contas:
Administrador, que é criada quando o
Windows é instalado e dá acesso completo ao
computador; Usuário padrão, que permite ao
usuário executar tarefas comuns e trabalhar
com seus próprios arquivos.

D) três tipos principais de contas:
Administrador, que é criada quando o
Windows é instalado e dá acesso completo ao
computador; Usuário padrão, que permite ao
usuário executar tarefas comuns e trabalhar
com seus próprios arquivos; Convidado, que
destina-se aos usuários que precisam de
acesso temporário ao computador.

E) quatro tipos principais de contas:
Administrador, que é criada quando o
Windows é instalado e dá acesso completo ao
computador; Usuário padrão, que permite ao
usuário executar tarefas comuns e trabalhar
com seus próprios arquivos; Convidado, que
destina-se aos usuários que precisam de
acesso temporário ao computador; Usuário
Owner ou Proprietário, que detém as
possibilidades de configuração dos sistemas
instalados, bem como administração de todos
os usuários que acessam o sistema.

QUESTÃO 22 – Sobre o Windows 7, analise as
assertivas abaixo:

I. O Centro de Boas-Vindas aparece quando o
computador é ligado pela primeira vez, mas
também pode aparecer sempre que se
queira.

II. Pode-se dizer que um ícone é a
representação gráfica de um arquivo, pasta
ou programa.

III. A barra de status mostra quais janelas estão
abertas no momento.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – Sobre o Windows 7, a respeito
dos Gadgets, é correto afirmar que eles

A) são blocos de funcionalidades e informações
como notícias, fotos, jogos e as fases da Lua,
que ficam na Área de Trabalho do Windows.

B) são funcionalidades agrupadas por área que
ficam no Painel de Controle do Windows.

C) são sistemas nativos no Windows, como
notepad, paint e jogos, que ficam alocados na
área de Acessórios do Windows.

D) ficam armazenados no Meu Computador,
também chamados de diretórios, como
Minhas Imagens, Músicas e Documentos.

E) são jogos pré-instalados com o Windows,
como paciência, tetris e campo minado.

QUESTÃO 24 – No LibreOffice Writer, as teclas
de atalho Alt + Seta para baixo têm a função de:

A) Retroceder o foco para o elemento ou seção
anterior em uma caixa de diálogo.

B) Alterar o foco em uma seção de opção da
caixa de diálogo.

C) Abrir a lista do campo de controle atualmente
selecionado na caixa de diálogo. Essas teclas
de atalho podem ser usadas tanto para caixas
de combinação como para botões de ícone
com menu instantâneos.

D) Avançar o foco para a próxima seção ou o
próximo elemento de uma caixa de diálogo.

E) Avançar o foco do cursor para a próxima
página do documento.

QUESTÃO 25 – Considerando a barra de status

do LibreOffice Writer, o ícone representa
que o documento:

A) Foi digitalmente assinado.
B) Possui erro de ortografia.
C) Não foi salvo.
D) Está compartilhado com outros usuários.
E) Possui texto em idioma diferente do

selecionado.
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QUESTÃO 26 – No LibreOffice Writer, o ícone

está relacionado às visões de
layout do documento. O layout selecionado na
imagem é chamado de:

A) Página única.
B) Lado a lado.
C) Modo livreto.
D) Modo banner.
E) Imprimir dos dois lados.

QUESTÃO 27 – Em relação ao LibreOffice
Writer, analise as assertivas abaixo:

I. É possível selecionar um bloco vertical ou
“coluna” do texto que está separada por
espaços ou marcas de tabulação.

II. Diferentes fontes incluem diferentes
caracteres especiais. Caso não encontre um
caractere especial particular em uma
determinada fonte, é possível que ele seja
encontrado em outra fonte.

III. É possível reproduzir apresentações
temporizadas, com efeitos especiais,
esmaecimentos, produzidas no próprio
editor.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 28 – Sobre o LibreOffice Calc e a
tecla Enter, é correto afirmar que:

A) É possível personalizar a direção para onde a
tecla Enter moverá o foco.

B) Não é possível personalizar a direção para
onde a tecla Enter moverá o foco, pois ele
seguirá sempre a mesma direção.

C) Não tem função especial, exceto confirmar a
informação inserida em uma célula após a
edição.

D) Insere o símbolo de “=” que também é
utilizado para fazer somatório de células.

E) Quando uma célula com conteúdo estiver
selecionada, ao pressionar o Enter, o
conteúdo da respectiva célula será deletado.

QUESTÃO 29 – Com relação aos navegadores
de Internet, para que eles estejam seguros, é
correto afirmar que, no Google Chrome,

A) ao clicar na imagem no canto superior direito
da janela, na opção Sobre Google Chrome, se
aparecer um OK na cor verde na tela, indicará
que o navegador está desatualizado.

B) na barra de navegação, no canto à direita, se
aparecer um OK na cor verde na tela, indicará
que o navegador está atualizado.

C) na barra de navegação, no canto à direita, se
aparecer um cadeado fechado amarelo na
tela, indicará que o navegador está
atualizado.

D) na barra de status, na parte inferior do
navegador, se aparecer um cadeado fechado
amarelo na tela, indicará que o navegador
está atualizado.

E) ao clicar na imagem no canto superior direito
da janela, na opção Sobre Google Chrome, se
aparecer um OK na cor verde na tela, indicará
que o navegador está atualizado.

QUESTÃO 30 – No ______________, quando
se salva um site na barra de favoritos, o
navegador na sua função default salvará o nome
da página. É possível salvar apenas o ícone,
basta clicar com o botão direito do mouse em
Favorito, Editar, excluir o nome do site e
pressionar Enter.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) Internet Explorer
B) Google Chrome
C) Ópera
D) Windows Explorer
E) Safari
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Assinale a alternativa
INCORRETA quanto aos procedimentos
obrigatórios estabelecidos pelo regulamento
técnico para procedimentos de hemoterapia,
estabelecidos pela ANVISA por meio da RDC
nº 153/2004.

A) A entrega de material informativo sobre as
condições básicas para a doação e sobre as
doenças transmissíveis pelo sangue aos
candidatos à doação é facultativa.

B) Todos os materiais e substâncias que entram
diretamente em contato com o sangue ou
componentes a serem transfundidos em
humanos devem ser estéreis, apirogênicos e
descartáveis.

C) O serviço de hemoterapia deve,
obrigatoriamente, informar à autoridade de
Vigilância Sanitária local (municipal) e esta às
de instâncias superiores (estadual e federal)
qualquer investigação decorrente de casos de
soro-conversão, erros na triagem sorológica
e imunematológica, ou outros que impliquem
em risco à saúde do indivíduo ou da
coletividade.

D) Os serviços de hemoterapia devem manter
um manual de Procedimentos Operacionais
Padrões (POP), técnicos e administrativos.

E) O uso de medicamento pelo candidato a
doador deve ser avaliado individualmente e
em conjunto, e registrado na ficha de
triagem, sempre que possa apresentar
alguma correlação com a doação de sangue.

QUESTÃO 32 – É a classe de medicamento ou
o medicamento que consta na Lista C3 da
Portaria nº 344/1998, que teve sua
regulamentação atualizada pela RDC
nº 22/2011. Sua dispensação somente pode ser
realizada por unidades públicas dispensadoras,
a notificação de receita tem validade de 20 dias
e exige que o paciente receba e assine um termo
de esclarecimento e responsabilidade de uso. A
qual classe ou medicamento se refere esse
texto?

A) Antirretrovirais.
B) Anticonvulsivantes.
C) Isotretinoína.
D) Talidomida.
E) Ergotamina.

QUESTÃO 33 – Segundo Marin e colaboradores
(2003), na etapa de armazenamento da
assistência farmacêutica, fatores extrínsecos
podem afetar a estabilidade dos medicamentos.
Esses fatores

A) estão ligados às técnicas de fabricação, como
interação entre fármacos ou adjuvantes.

B) estão relacionados com questões ambientais,
como luminosidade e umidade.

C) estão relacionados à tecnologia de produção,
como a qualidade dos recipientes.

D) são influenciados pela presença de impurezas
no momento de fabricação.

E) são influenciados pela qualidade dos
recipientes de suas embalagens primárias.

QUESTÃO 34 – A Lei nº 5.991/1973 dispõe
sobre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos
e foi atualizada em alguns aspectos pela Lei
nº 13.021/2014, que trata do exercício e da
fiscalização das atividades farmacêuticas. Em
relação a essa legislação, analise as assertivas
abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se
falsas.

(  ) A presença do farmacêutico responsável
técnico será obrigatória durante o horário
comercial, compreendido das oito às dezoito
horas.

(  ) A manipulação de medicamentos
homeopáticos não constantes das
farmacopeias ou dos formulários
homeopáticos depende de aprovação do
órgão sanitário federal.

(  ) A licença das farmácias terá sua validade
fixada em regulamentação específica pela
autoridade sanitária local, de acordo com o
risco sanitário das atividades desenvolvidas
pelos estabelecimentos, e poderá ser
revalidada por períodos iguais e sucessivos.

(  ) A licença das farmácias será válida pelo
prazo de um ano e será revalidada por
períodos iguais e sucessivos.

(  ) É vedada às farmácias a captação de
receitas contendo prescrições magistrais e
oficinais em drogarias, ervanárias e postos
de medicamentos, ainda que em filiais da
mesma empresa, bem como a
intermediação entre empresas.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – V – F – F.
B) V – F – F – F – V.
C) F – V – V – F – V.
D) F – V – F – V – F.
E) V – V – F – V – F.
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QUESTÃO 35 – Relacione a Coluna 1 à Coluna
2, associando conceitos relacionados ao controle
de estoque, de acordo com Marin e
colaboradores (2003), na etapa de
armazenamento da assistência farmacêutica.

Coluna 1
1. Consumo médio mensal.
2. Estoque máximo.
3. Estoque de segurança.

Coluna 2
(  ) Quantidade necessária para suprir

eventuais flutuações de consumo de
medicamentos.

(  ) Soma dos consumos dos medicamentos
utilizados em determinado período de
tempo, dividido pelo número de meses da
sua utilização.

(  ) Quantidade correspondente ao estoque de
reserva mais o lote de reposição.

(  ) Quanto maior o período de coleta, maior a
segurança nos dados de medicamentos
requeridos no município.

(  ) Quantidade máxima que deve se manter em
estoque.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 1 – 2 – 3 – 1 – 3.
B) 1 – 3 – 2 – 2 – 1.
C) 2 – 3 – 3 – 1 – 3.
D) 3 – 1 – 2 – 3 – 2.
E) 3 – 1 – 2 – 1 – 2.

QUESTÃO 36 – Marin e colaboradores (2003)
destacam a necessidade de as etapas da
assistência farmacêutica serem avaliadas.
Geralmente, são criados indicadores para
avaliar a estrutura, os processos e os
resultados. Esses indicadores preconizados para
avaliação dos resultados da seleção e
elaboração do Formulário Terapêutico e
Protocolos de Tratamento são:

A) Percentual de demanda não atendida e
números de reuniões da Comissão de
Farmácia e Terapêutica.

B) Existência de uma Comissão de Farmácia e
Terapêutica e o número de reuniões dessa
comissão em um ano.

C) Existência de uma relação de medicamentos
essenciais e número médio de itens
(medicamentos) por prescrição.

D) Percentual de medicamentos comprados por
meio de processo licitatório e percentual de
processos de compra com uso da
denominação genérica.

E) Percentual dos processos de compra em que
houve avaliação do desempenho dos
fornecedores e percentual do orçamento total
efetivamente gasto em medicamentos.
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QUESTÃO 37 – A Resolução da ANVISA
nº 44/2009 regulamenta as Boas Práticas
Farmacêuticas para o controle sanitário do
funcionamento, da dispensação e da
comercialização de produtos e da prestação de
serviços farmacêuticos em farmácias e
drogarias. Em relação a essa Resolução, analise
as assertivas abaixo, assinalando V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) As farmácias que optarem por realizar
serviços farmacêuticos podem compartilhar
a pia do banheiro do estabelecimento com a
sala de serviços farmacêuticos, desde que
no local haja toalha de uso individual e
descartável, sabonete líquido, gel
bactericida e lixeira com pedal e tampa.

(  ) Todos os funcionários da farmácia devem
trabalhar uniformizados, limpos, e o
uniforme ou a identificação usada pelo
farmacêutico deve distingui-lo dos demais
funcionários de modo a facilitar sua
identificação pelos usuários da farmácia ou
drogaria.

(  ) O manual de boas práticas farmacêuticas
deve conter as atribuições e
responsabilidades individuais dos
funcionários de forma compreensível a
todos.

(  ) Além de medicamentos, as farmácias e
drogarias podem comercializar alguns
alimentos, como balas, bolos
industrializados, bolachas e bebidas, como
refrigerante.

(  ) O ambiente destinado ao armazenamento
de medicamentos deve ser mantido limpo,
protegido da ação direta da luz solar,
umidade e calor, de modo a preservar a
identidade e integridade química, física e
microbiológica, garantindo a qualidade e
segurança.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – F – V – V – F.
B) V – F – V – F – F.
C) V – V – F – F – V.
D) F – V – V – F – V.
E) F – V – F – V – V.

QUESTÃO 38 – Segundo Motta (2003), a
substância, marcador comumente usado para
monitoramento da função renal, que em
concentrações séricas aumentadas pode indicar
uma deterioração da função renal é:

A) Bilirrubina.
B) Glicose.
C) Creatinina.
D) Transaminase glutâmico oxalacética.
E) Triglicerídeos.

QUESTÃO 39 – As classes farmacológicas
sujeitas a controle especial, que de acordo com
a Portaria nº 344/1998 podem ser dispensadas
para até seis meses, são:

A) Antiparkinsonianos e anticonvulsivantes.
B) Antidepressivos e ansiolíticos.
C) Imunossupressores e anabolizantes.
D) Antidepressivos e antiparkinsonianos.
E) Antirretrovirais e antidepressivos.

QUESTÃO 40 – Existem diferentes estudos
para obter informações sobre reações adversas
a medicamentos. Segundo Storpirtis e
colaboradores (2008), o método que depende
dos profissionais da saúde, utilizando uma ficha
com um mínimo de informações que sinalizem
as relações entre o uso do medicamento e o
desenvolvimento de reações adversas, que
serve também para identificar reações
desconhecidas ou síndromes iatrogênicas
desencadeadas pelo uso de medicamentos,
denomina-se:

A) Relato de caso.
B) Série de casos.
C) Estudo ecológico.
D) Ensaio clínico controlado.
E) Sistema de notificação voluntária.




