
FARMACÊUTICO

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 de 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!

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMBÉ – SERVIÇO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCURSO PÚBLICO 002/2014
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LÍNGUA PORTUGUESA

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

Cientistas calcularam o risco de contrair diabetes e doenças cardiovasculares para
adultos com pesos diferentes.
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A obesidade pode reduzir em até oito anos a esperança de vida das pessoas e em 19 o
número de anos sem doenças, mostra estudo publicado hoje (5) na revista médica The
Lancet. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa do Centro de Saúde da Universidad McGill de
Montreal, no Canadá, dirigido por Steven Glover, elaboraram um modelo da incidência de
doenças segundo o peso, com dados retirados de um estudo sobre alimentação e saúde, feito
nos Estados Unidos.

Os cientistas calcularam o risco de contrair diabetes e doenças cardiovasculares para
adultos com pesos diferentes, analisando depois o efeito do sobrepeso e da obesidade nos
anos de vida perdidos e nos anos com saúde perdidos nos adultos norte-americanos, com
idade entre 20 e 79 anos, comparados com pessoas de peso normal. A investigação revelou
que as pessoas com peso ____ mais, correspondente a um índice de massa corporal (IMC) de
26, perdiam até três anos de expectativa de vida, conforme a idade e o sexo.

As pessoas obesas (IMC de 30) perdiam entre um e seis anos, enquanto as muito
obesas (IMC de 35) tinham as suas vidas reduzidas entre um e oito anos, comparado com
pessoas com IMC ajustado à sua altura e dimensões. Considera-se que um IMC abaixo de
18,5 indica desnutrição ou algum problema de saúde, enquanto um acima de 25 revela
sobrepeso. Acima de 30, há obesidade leve e de 40, obesidade pesada. “O nosso modelo
prova que a obesidade está associada ___ risco mais alto de desenvolver doenças
cardiovasculares e diabetes que, em média, vão reduzir drasticamente a esperança de vida
das pessoas e os seus anos de vida saudável”, disse Glover.

Segundo o estudo, o efeito do sobrepeso na perda dos anos de vida é maior entre os
jovens com idades entre 20 e 29 anos, tendo chegado a 19 anos em dois casos de obesidade
extrema, diminuindo com a idade. O excesso de peso reduz __ esperança de vida, mas
também os anos de vida saudável, definidos no estudo como anos sem doenças associadas ao
peso, entre elas o diabetes do tipo 2 e as doenças cardiovasculares.

“O quadro está claro: quanto mais uma pessoa pesa e quanto mais jovem é, maior é o
efeito na saúde, pois tem mais anos __ frente, quando os maiores riscos de saúde associados
__ obesidade podem ter impacto negativo na sua vida”, disse o pesquisador.

(http://www.istoe.com.br/reportagens/395379_OBESIDADE+PODE+REDUZIR+ESPERANCA+DE+VIDA+EM+
OITO+ANOS+MOSTRA+ESTUDO)

QUESTÃO 01 – Considerando o emprego do
acento indicativo de crase, assinale a
alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas das linhas 11, 18,
23, 27 e 28.

A) a – a – à – a – a
B) à – a – à – a – à
C) a – à – a – à – a
D) a – a – a – à – à
E) à – à – a – à – à

Para responder a questão 02, considere a
seguinte oração:

disse o pesquisador. (linha 28)

QUESTÃO 02 – Com base no período acima,
analise as seguintes assertivas:

I. O vocábulo disse é um verbo derivado.
II. O artigo o é adjunto adnominal.

III. O termo o pesquisador é objeto direto.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 03 – Em relação às orações
presentes no texto, analise as seguintes
assertivas:

I. dirigido por Steven Glover (l. 04) é uma
oração reduzida de particípio.

II. feito nos Estados Unidos (l. 05 e 06) é
uma oração reduzida de gerúndio.

III. ter impacto negativo na sua vida (l.28)
é uma oração reduzida de infinitivo.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 04 – Em relação à classe
gramatical, analise as seguintes assertivas:

I. Acima de (l. 17) é uma locução
prepositiva.

II. segundo (l. 05) é uma preposição.
III. a (l. 01, segunda ocorrência) é uma

preposição.

Quais estão INCORRETAS?

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

QUESTÃO 05 – Na linha 15, caso
substituíssemos o vocábulo pessoas por sua
forma singular, quantos outros vocábulos –
presentes no período – deveriam ser alterados
para manter a correção?

A) Três.
B) Cinco.
C) Nove.
D) Dez.
E) Onze.

QUESTÃO 06 – Em relação à acentuação
gráfica, analise as assertivas a seguir:

I. Caso o acento da palavra média (l. 19)
fosse suprimido, teríamos um verbo,
conjugado na primeira ou terceira pessoa
do pretérito imperfeito do indicativo.

II. O vocábulo até (l. 01) é uma preposição.
Caso o acento do vocábulo fosse
suprimido, teríamos uma palavra
inexistente na língua portuguesa.

III. O vocábulo está (l. 26) é um verbo
conjugado na terceira pessoa do presente
do indicativo. Caso o acento do vocábulo
fosse suprimido, teríamos um pronome
demonstrativo.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 07 – Analise as assertivas abaixo
relativas à palavra também (l. 24),
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) É paroxítona.
(  ) Possui a mesma quantidade de letras e

fonemas.
(  ) Possui um dígrafo vocálico e um ditongo

nasal.
(  ) Possui um encontro consonantal.

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

A) V – V – V – F.
B) V – F – F – F.
C) F – V – F – V.
D) F – F – V – F.
E) V – F – F – V.
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QUESTÃO 08 – Quanto ao emprego dos sinais
de pontuação, analise as assertivas a seguir:

I. As vírgulas da linha 04 (primeira e
segunda ocorrências) são empregadas
para separar adjunto adverbial.

II. As aspas duplas das linhas 17 e 20
possuem a mesma função das aspas
duplas das linhas 26 e 28, e poderiam ser
substituídas por aspas simples, sem
acarretar alteração de sentido ou
incorreção gramatical.

III. Os dois pontos da linha 26 são
empregados para introduzir uma citação
direta da fala do pesquisador.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 09 – Analise as seguintes propostas
de substituição de trechos e vocábulos do
texto:

I. Substituição do verbo reduz (l. 23) por
torna menor.

II. Substituição de pois tem (l. 27) por
embora tivesse.

III. Substituição de enquanto (l. 13) por
conquanto.

Quais apresentam alterações que NÃO
acarretariam mudança de sentido ou
incorreção gramatical no texto?

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

QUESTÃO 10 – Com base nas ideias contidas
no texto, analise as assertivas a seguir:

I. Podemos inferir do texto que pessoas
obesas tendem a viver menos.

II. Segundo o texto, não apenas o Índice de
Massa Corporal de uma pessoa influencia
em seus anos de vida saudável, mas
também sua idade e sexo.

III. De acordo com o estudo, pessoas obesas
desde a infância tendem a viver mais do
que indivíduos que ficaram obesos na
maturidade.

Quais estão INCORRETAS?

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

Para responder às questões 11 e 12, considere a Figura 1 abaixo.

Figura 1

QUESTÃO 11 – Na janela principal do Word 2010, mostrada na Figura 1, é correto afirmar que:

A) O texto “Arena das Dunas em Natal”, apontado pela seta nº 3, terá tal formatação quando for
selecionado e com o botão esquerdo do mouse clicado sobre o ícone apontado pela seta nº 1.

B) O texto “Arena das Dunas em Natal”, apontado pela seta nº 3, terá tal formatação quando for
selecionado e com o botão direito do mouse clicado sobre o ícone apontado pela seta nº 1.

C) O texto “Arena das Dunas em Natal”, apontado pela seta nº 3, quando selecionado e, com o
botão direito do mouse, clicado sobre o ícone apontado pela seta nº 1, terá a cor da fonte
alterada para a cor “Automático”.

D) O texto “Arena das Dunas em Natal”, apontado pela seta nº 3, quando selecionado e, com o
botão direito do mouse, clicado sobre o ícone apontado pela seta nº 1, terá a cor da fonte
alterada para a cor selecionada no ícone apontado pela seta nº 1.

E) O texto “Arena das Dunas em Natal”, apontado pela seta nº 3, quando selecionado e, com o
botão esquerdo do mouse, clicado sobre o ícone apontado pela seta nº 1, terá a cor da fonte
alterada para a cor selecionada no ícone apontado pela seta nº 1.

3

2

1
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QUESTÃO 12 – Sobre a janela principal do Word 2010, considerando a instalação padrão em
português, mostrada na Figura 1, analise as seguintes assertivas:

I. O texto “Arena das Dunas em Natal”, apontado pela seta nº 3, está formatado com Cor do
Realce do Texto, que faz o texto parecer como se tivesse sido marcado com uma caneta
marca-texto.

II. O texto apresentado na Figura 1 está alinhado à esquerda e com as palavras “Alemanha”,
“Portugal”, “Irã”, “Nigéria”, “Gana” e “Estados Unidos” em negrito.

III. O texto “Copa do Mundo no Brasil”, apontado pela seta nº 2, está justificado e sublinhado.
IV. Qualquer texto digitado a partir do cursor terá a cor da fonte conforme selecionado no ícone

apontado pela seta nº 1.

Quais estão corretas?

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

Para responder à questão 13, considere a Figura 2 abaixo.

Figura 2

QUESTÃO 13 – Na janela principal do Word 2010, considerando a instalação padrão em português,
o ícone apontado pela seta nº 1 indica que

A) não há erros de revisão de texto encontrados no documento mostrado na figura.
B) o documento mostrado na figura 2 já foi salvo automaticamente.
C) o documento mostrado na figura 2 está utilizando o idioma padrão.
D) o documento mostrado na figura 2 possui citações e bibliografias.
E) nenhuma macro está sendo gravada.

1
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Para responder às questões 14 e 15, considere a Figura 3 abaixo, assumindo que você
seja o responsável por completar a tabela, que apresenta a tela principal do Excel 2010,
na versão em português, com instalação padrão, com uma tabela incompleta
propositalmente.

Figura 3

QUESTÃO 14 – Na coluna H, deve ser
calculada a média aritmética das 4 notas
(colunas D, E, F e G) dos alunos listados na
coluna B, conforme calculado para o aluno
Pedro, linha 11. Para calcular a média da aluna
Ana, deve-se:

I. Na célula H12, digitar a fórmula
=(G12+F12+E12+D12)/4

II. Na célula H12, digitar a fórmula
G12+F12+E12+D12/4

III. Na célula H12, digitar a fórmula
=MÉDIA(D12:G12)

IV. Na célula H12, digitar a fórmula
=SOMA(C12:G12)

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 15 – Para que o valor da célula D12
esteja formatado com formato numérico com
duas casas decimais, conforme o valor da
célula D11, basta:

I. Selecionar a célula D12 e digitar o valor
“7,00”.

II. Clicar com o botão direito na célula D12,
Formatar Células, na aba “Número”
selecionar a categoria “Número” e ajustar
as casas decimais para 2.

III. Copiar a célula H11 e colar na célula H12,
desde que a célula H12 não possua
nenhuma fórmula.

Quais estão corretas?

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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Para responder às questões 16 a 18, considere a Figura 4 abaixo.

Figura 4

QUESTÃO 16 – O arquivo “provas.docx”, mostrado na Figura 4, encontra-se no seguinte diretório:

A) C:\_Diretório\Item 01\Subitem 03
B) C:\_Diretório\Subitem 03
C) C:\_Diretório\Item 03\Subitem 03
D) C:\_Diretório\Item 02\Item 03\Subitem 03
E) Computador\\C:\_Diretório\Item 03\Subitem 03

QUESTÃO 17 – Ao selecionar os arquivos “PLANILHA.xlsx” e “provas.docx” simultaneamente, na
tela apresentada pela Figura 4, e arrastá-los para o diretório selecionado pela seta nº 5, será
executada a mesma função que:

A) Selecionar os arquivos PLANILHA.xlsx e provas.docx, simultaneamente pressionar as teclas Ctrl +
C, clicar no diretório indicado pela seta nº 5 e pressionar as teclas Ctrl + V.

B) Selecionar os arquivos PLANILHA.xlsx e provas.docx, simultaneamente pressionar as teclas Ctrl +
X, clicar no diretório indicado pela seta nº 5 e pressionar as teclas Ctrl + V.

C) Selecionar os arquivos PLANILHA.xlsx e provas.docx, simultaneamente pressionar as teclas Ctrl +
C, clicar no diretório indicado pela seta nº 5 e pressionar as teclas Ctrl + X.

D) Selecionar os arquivos PLANILHA.xlsx e provas.docx, simultaneamente pressionar as teclas Ctrl +
X, clicar no diretório indicado pela seta nº 5 e pressionar as teclas Ctrl + C.

E) Selecionar os arquivos PLANILHA.xlsx e provas.docx, simultaneamente pressionar as teclas Ctrl +
V, clicar no diretório indicado pela seta nº 5 e pressionar as teclas Ctrl + C.

1
3

2

4

5
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QUESTÃO 18 – Para criar uma nova Pasta no
diretório selecionado na Figura 4, o usuário
poderá:

A) Clicar com o botão direito do mouse na
região apontada pela seta nº 4, selecionar
sequencialmente as opções Novo – Pasta,
ou dar um clique simples, com o botão
esquerdo do mouse, na opção apontada pela
seta nº 3, ou ainda, dar um clique simples
com o botão esquerdo na opção apontada
pela seta nº 1 e selecionar sequencialmente
as opções Novo – Pasta.

B) Clicar com o botão direito do mouse na
região apontada pela seta nº 4, selecionar
sequencialmente as opções Pasta – Novo,
ou dar um clique simples, com o botão
esquerdo do mouse, na opção apontada pela
seta nº 3, ou ainda, dar um clique simples
com o botão esquerdo na opção apontada
pela seta nº 1 e selecionar sequencialmente
as opções Pasta – Novo.

C) Clicar com o botão direito do mouse na
região apontada pela seta nº 4, selecionar
sequencialmente as opções Pasta – Novo,
ou dar um clique simples, com o botão
esquerdo do mouse, na opção apontada pela
seta nº 3, ou ainda, dar um clique simples
com o botão esquerdo na opção apontada
pela seta nº 2 e selecionar a opção Nova
Pasta.

D) Clicar com o botão direito do mouse na
região apontada pela seta nº 4, selecionar a
opção Nova Pasta, ou dar um clique simples,
com o botão esquerdo do mouse, na opção
apontada pela seta nº 3, ou ainda, dar um
clique simples com o botão esquerdo na
opção apontada pela seta nº 2, e selecionar
a opção Nova Pasta.

E) Clicar com o botão direito do mouse na
região apontada pela seta nº 4, selecionar
sequencialmente as opções Novo – Pasta,
ou dar um clique simples, com o botão
esquerdo do mouse, na opção apontada pela
seta nº 3, ou dar um clique simples com o
botão esquerdo na opção apontada pela seta
nº 1, selecionar sequencialmente as opções
Novo – Pasta, ou ainda, dar um clique
simples com o botão esquerdo na opção
apontada pela seta nº 2 e selecionar a opção
Nova Pasta.

QUESTÃO 19 – As janelas do Windows 7
podem mudar seu conteúdo central, mas têm
algumas características comuns. Selecione a
alternativa que relaciona respectivamente as
características apontadas na Figura 5.

Figura 5

A) 1 - Barra de menus; 2 - Barra de títulos; 3 -
Botão minimizar.

B) 1 - Barra de títulos; 2 - Botão minimizar; 3 -
Barra de títulos.

C) 1 - Barra de títulos; 2 - Nomes; 3 - Botão
minimizar.

D) 1 - Barra de menus; 2 - Nomes; 3 - Botão
diminuir.

E) 1 - Barra de títulos; 2 - Nomes; 3 - Botão
diminuir.

QUESTÃO 20 – A partir da tela principal do
Excel 2010, considerando a versão em
português, com instalação padrão, se o usuário
não tiver mouse e necessitar abrir um novo
documento, deverá pressionar,
simultaneamente, as teclas

A) Ctrl + N.
B) Ctrl + T.
C) Alt + N.
D) Ctrl + C.
E) Ctrl + O.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21 – José dos Santos Carvalho
Filho, na obra Manual de Direito
Administrativo, conceitua Ato Administrativo
como sendo “a exteriorização da vontade de
agentes da Administração Pública ou de seus
delegatários, nessa condição, que, sob regime
jurídico público, vise à produção de efeitos
jurídicos, com o fim de atender ao interesse
público”. Dentre as alternativas abaixo, qual
NÃO representa um requisito do ato
administrativo?

A) Finalidade.
B) Objeto.
C) Motivo.
D) Publicidade.
E) Forma.

QUESTÃO 22 – Os Contratos Administrativos,
em razão da Supremacia do Interesse Público
sobre o Interesse Particular, podem sofrer
alterações unilaterais pela Administração.
Contudo, essas alterações possuem restrições.
Nesse sentido, de acordo com a Lei
nº 8.666/93, o contratado fica obrigado a
aceitar, nas mesmas condições,

A) os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular
de reforma de edifício ou de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos.

B) os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas obras, serviços ou compras, até 50%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, unicamente.

C) no caso particular de reforma de edifício ou
de equipamento, os acréscimos ou
supressões, até o limite de 50% (cinquenta
por cento).

D) os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas obras, serviços ou compras, até 30%
(trinta por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma
de edifício ou de equipamento, até o limite
de 60% (sessenta por cento) para os seus
acréscimos.

E) no caso particular de reforma de edifício ou
de equipamento, as supressões, até o limite
de 50% (cinquenta por cento).

QUESTÃO 23 – Segundo dispõe a Lei Orgânica
do Município de Imbé, compete ao município
instituir imposto sobre:

A) Propriedade territorial rural, propriedade
predial e territorial urbana e serviços de
qualquer natureza.

B) Propriedade predial e territorial urbana,
transmissão causa mortis e serviços de
qualquer natureza.

C) Produtos industrializados, transmissão causa
mortis e propriedade predial e territorial
urbana.

D) Transmissão intervivos, a qualquer título,
por ato oneroso de bens imóveis, serviços
de qualquer natureza e transmissão causa
mortis.

E) Propriedade predial e territorial urbana,
transmissão intervivos, a qualquer título,
por ato oneroso de bens imóveis e serviços
de qualquer natureza.

QUESTÃO 24 – De acordo com a Lei Orgânica
do Município de Imbé, assinale a alternativa
que NÃO apresenta uma competência privativa
do Prefeito Municipal.

A) Nomear e exonerar os secretários do
Município.

B) Exercer, com auxílio dos secretários do
Município, a direção do legislativo municipal.

C) Vetar, total ou parcialmente, projetos de lei.
D) Dispor sobre a organização e o

funcionamento da Administração Municipal.
E) Expedir decretos e regulamentos para a fiel

execução das leis.

QUESTÃO 25 – De acordo com a Constituição
Federal de 1988, é uma competência exclusiva
do Congresso Nacional:

A) Autorizar referendo e convocar plebiscito.
B) Nomear e exonerar os Ministros de Estado.
C) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente.
D) Decretar e executar a intervenção federal.
E) Decretar o estado de defesa e o estado de

sítio.
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QUESTÃO 26 – A Licença-Prêmio é uma
licença concedida ao servidor, de seis meses,
com todos os direitos de seu cargo, após cada
decênio de efetivo exercício, ou três meses
após cinco anos de efetivo exercício. Ainda, de
acordo com o Regime Jurídico dos Servidores
do Município de Imbé, perderá o direito à
Licença-Prêmio o servidor que houver:

I. Sofrido pena de multa ou suspensão até 8
(oito) dias, consecutivos ou alternados.

II. Faltado ao serviço injustificadamente, por
mais de 30 (trinta) dias, consecutivos ou
alternados.

III. Gozado licença para tratar de interesse
particular.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 27 – Conforme o Art. 133, da Lei
Municipal nº 64/1990 (Regime Jurídico dos
Servidores do Município de Imbé), o servidor
perderá:

I. A remuneração do dia, se não comparecer
ao serviço, salvo os casos previstos em
Lei.

II. Metade da remuneração do dia, quando
comparecer ao serviço dentro da hora
seguinte à marcada para o início do
trabalho ou retirar-se até uma hora antes
de seu término.

III. Um terço de remuneração, durante o
afastamento por motivo de prisão em
flagrante, preventiva, por pronúncia
administrativa ou resultante da
condenação por crime inafiançável, ou
ainda por motivo de denúncia por crime
funcional, fazendo jus quando couber a
diferença, se absolvido por sentença
transitada em julgado.

IV. Metade da remuneração, durante o
afastamento em virtude de condenação,
por decisão definitiva, a pena que não
implique na perda do cargo.

Quais estão INCORRETAS?

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

QUESTÃO 28 – De acordo com o Art. 136, da
Lei Municipal nº 64/1990 – Regime Jurídico
dos Servidores do Município de Imbé, “Ao
funcionário que, por determinação da
autoridade competente, se deslocar
temporariamente do Município no desempenho
de suas atribuições, ou em missão ou estudo
de interesse da administração, serão
concedidas, além do __________,
____________, a título de indenização das
despesas de alimentação e pousadas, nas
bases fixadas em regulamento”.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do artigo acima.

A) transporte – ajuda de custo
B) transporte – diárias
C) avanço – diárias
D) avanço – ajuda de custo
E) adicional – diárias

QUESTÃO 29 – Após cada três anos de
serviço prestados ao Município de Imbé em
Cargo de Provimento Efetivo, o servidor terá
direito a um avanço, até o máximo de dez,
cada um no valor de 5% (cinco por cento) do
vencimento básico do padrão do cargo em que
estiver investido, ao qual se incorpora para
todos os efeitos legais. Tal vantagem
corresponde a

A) avanço.
B) diária.
C) ajuda de custo.
D) gratificação.
E) adicional por tempo de serviço.

QUESTÃO 30 – Qual das ações abaixo
qualquer cidadão é parte legítima para propor
e visa anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o
autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência?

A) Mandado de Segurança.
B) Habeas Corpus.
C) Ação Civil Pública.
D) Ação Popular.
E) Mandado de Injunção.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Relacione a Coluna 1 à Coluna
2, associando o termo técnico, definido na RDC
nº 302/2005, de funcionamento de laboratórios
clínicos ao seu respectivo processo.

Coluna 1
1. Analito.
2. Desinfecção.
3. Esterilização.
4. Laboratório clínico.

Coluna 2
(  ) Processo físico ou químico que destrói

todas as formas de vida microbiana, ou
seja, bactérias nas formas vegetativas e
esporuladas, fungos e vírus.

(  ) Componente ou constituinte de material
biológico ou amostra de paciente, passível
de pesquisa ou análise por meio de
sistema analítico de laboratório clínico.

(  ) Processo físico ou químico que destrói ou
inativa a maioria dos microrganismos
patogênicos de objetos inanimados e
superfícies, com exceção de esporos
bacterianos.

(  ) Serviço destinado à análise de amostras de
paciente, com a finalidade de oferecer
apoio ao diagnóstico e terapêutico,
compreendendo as fases pré-analítica,
analítica e pós-analítica.

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

A) 4 – 1 – 3 – 2.
B) 1 – 3 – 2 – 4.
C) 2 – 1 – 4 – 3.
D) 3 – 1 – 2 – 4.
E) 3 – 2 – 4 – 1.

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa
INCORRETA quanto aos aspectos da resolução
que trata do gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde, de acordo com a RDC
nº 306/2004.

A) Os instrumentos de avaliação e controle da
eficácia do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde devem
incluir indicadores como taxa de acidentes
com resíduo perfurocortante, variação da
geração de resíduos, da proporção de
resíduos do grupo A, B, D e E, e do
percentual de reciclagem.

B) Segundo a classificação de resíduos, o grupo
B é composto por resíduos contendo
substâncias químicas que podem apresentar
risco à saúde pública ou ao meio ambiente
dependendo de suas características de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade, como, por exemplo, produtos
hormonais e produtos antimicrobianos;
citostáticos; digitálicos; antineoplásicos;
imunossupressores.

C) Os resíduos do grupo C são materiais
perfurocortantes ou escarificantes, tais
como, lâminas de barbear, agulhas,
escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas
endodônticas, pontas diamantadas, lâminas
de bisturi, lancetas, tubos capilares,
micropipetas.

D) Resíduos do grupo D são os que não
apresentem risco biológico, químico ou
radiológico à saúde ou ao meio ambiente,
podendo ser equiparados aos resíduos
domiciliares, por exemplo, papel de uso
sanitário e fralda, absorventes higiênicos,
sobras de alimentos e do preparo de
alimentos, entre outros.

E) O grupo de resíduos A1 é composto, por
exemplo, de culturas e estoques de
microrganismos, resíduos de fabricação de
produtos biológicos, exceto os
hemoderivados, descarte de vacinas de
microrganismos vivos ou atenuados.
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QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa
INCORRETA relacionada aos critérios de
seleção de doadores de sangue, segundo a
RDC nº 153/2004, que trata do regulamento
técnico de procedimentos hemoterápicos.

A) O doador de sangue, ou seus componentes,
deve ter no mínimo 18 anos completos e, no
máximo, 65 anos, 11 meses e 29 dias, e as
exceções devem estar de acordo com o
regulamento.

B) Exceto em circunstâncias especiais, que
devem ser avaliadas e aprovadas pelo
responsável técnico, a frequência máxima
admitida é de 5 (cinco) doações anuais,
para os homens, e de 4 (quatro) doações
anuais, para as mulheres.

C) O uso de medicamentos deve ser avaliado
individualmente para determinar o tempo de
inaptidão à doação de sangue, por exemplo:
o uso de corticosteroides sistêmicos
depende da doença para a qual foi utilizada
e tem inaptidão mínima de 48 horas após a
suspensão. Os usuários de hormônio do
crescimento hipofisário e insulina não são
aceitos como doadores.

D) A concentração de hemoglobina dos
prováveis doadores não deve ser inferior a
12,5 g/dL para as mulheres, e o hematócrito
não deve ser menor que 38%; e para os
homens, os limites são de 13,0 g/dL e 39%,
respectivamente.

E) A pressão sistólica dos doadores não deve
ser maior que 180 mmHg, nem inferior a 90
mmHg, e a pressão diastólica não deve ser
menor que 60 mmHg, nem maior que 100
mmHg.

QUESTÃO 34 – Segundo Motta (2003), o
diagnóstico dos distúrbios no metabolismo da
glicose depende da demonstração de
alterações na concentração de glicose no
sangue. Os seguintes testes laboratoriais
investigam alguns desses distúrbios:

I. Glicose plasmática em jejum, realizada
com o paciente em jejum de 6 a 8 horas.

II. Teste de O’Sullivan, empregado para
detectar o diabetes gestacional; o sangue
é colhido após uma hora da administração,
à gestante em jejum, de 50g de glicose em
solução aquosa a 25%, por via oral.

III. Glicose plasmática pós-prandial, mede a
glicemia duas horas após a ingestão de
75g de glicose em solução aquosa a 25%.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 35 – Relacione a Coluna 1 à Coluna
2, associando o tipo de infração cometida por
empresas que fabricam, comercializam,
importam, armazenam, etc. medicamentos,
drogas, insumos farmacêuticos e correlatos,
conforme constante na Lei nº 6.360/1976, que
dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam
sujeitos medicamentos, drogas, insumos e
correlatos, cosméticos, saneantes e outros
produtos.

Coluna 1
1. Alterado, adulterado ou impróprio para uso.
2. Fraudado ou falsificado.

Coluna 2
(  ) Modificar a natureza, composição,

propriedades ou características que
constituírem as condições do seu registro,
por efeito da adição, redução ou retirada
de matérias-primas ou componentes.

(  ) Misturar ou acondicionar com substância
diferente que modifique seu valor
terapêutico ou a finalidade a que se
destine.

(  ) O volume não corresponde à quantidade
aprovada no registro.

(  ) Apresentar o produto com indicações que
induzam a erro, engano ou confusão
quanto à sua procedência, origem,
composição ou finalidade.

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

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

QUESTÃO 36 – A RDC nº 44/2009 trata das
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 às questões abordadas
nessa resolução, analise as assertivas abaixo,
assinalando V, se verdadeiras ou F, se falsas.

(  ) Sobre recursos humanos, 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.

(  ) A farmácia ou drogaria deve disponibilizar
aos funcionários envolvidos na prestação
de serviços farmacêuticos equipamentos
de proteção individual para assegurar a
proteção do funcionário, do usuário e do
produto contra contaminação ou danos à
saúde.

(  ) Os produtos devem ser armazenados em
gavetas, prateleiras ou suporte
equivalente, próximo ao piso, parede e
teto, desde que permitam sua fácil
inspeção.

(  ) O estabelecimento deve manter à
disposição dos usuários, em local de fácil
visualização e de modo a permitir a
imediata identificação, a lista atualizada
dos medicamentos genéricos
comercializados no país, conforme relação
divulgada pela ANVISA.

(  ) O farmacêutico deverá avaliar as receitas
médicas e poderá dispensar aquelas
legíveis, sem rasuras e emendas,
identificação do medicamento,
concentração, dosagem, forma
farmacêutica e quantidade, sendo a
identificação do usuário facultativa.

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 37 – A Lei nº 13.021/2014, que
regulamenta o exercício e a fiscalização das
atividades farmacêuticas, faz as seguintes
determinações:

I. Para o funcionamento das farmácias de
qualquer natureza, entre outras
determinações, exigem-se a autorização e
o licenciamento das autoridades
competentes e a presença de farmacêutico
durante todo o horário de funcionamento.

II. É responsabilidade do farmacêutico e do
proprietário dos estabelecimentos
farmacêuticos agir solidariamente para
promover o uso racional de medicamentos.

III. O proprietário da farmácia é soberano para
autorizar ou não as orientações técnicas
emitidas pelo farmacêutico.

IV. O farmacêutico é obrigado a notificar os
profissionais de saúde e os órgãos
sanitários competentes, bem como o
laboratório industrial, dos eventos
adversos relacionados com medicamentos
observados e registrados na prática da
farmacovigilância.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 38 – Segundo Marin e
colaboradores (2003), na etapa de
armazenamento de medicamentos, mais
especificamente na gestão de estoques, “a
soma dos consumos dos medicamentos
utilizados em determinado período de tempo,
dividido pelo número de meses da sua
utilização”, é denominado:

A) Estoque de segurança.
B) Ponto de ressuprimento.
C) Quantidade de ressuprimento.
D) Estoque mínimo.
E) Consumo médio mensal.

QUESTÃO 39 – Relacione a Coluna 1 à Coluna
2, associando as etapas da Assistência
Farmacêutica aos indicadores de avaliação de
qualidade do serviço farmacêutico.

Coluna 1
1. Seleção de medicamentos.
2. Programação de medicamentos.
3. Armazenamento de medicamentos.

Coluna 2
(  ) Relação entre o número de exemplares de

Formulários Terapêuticos publicados e o
número de médicos da instituição.

(  ) Porcentagem de demanda não atendida.
(  ) Porcentagem de perdas física e financeiras

por tipo de perda (vencimento,
danificação, desvio).

(  ) Existência de uma Comissão de Farmácia e
Terapêutica (CFT).

(  ) Razão entre o orçamento programado e o
recurso liberado.

(  ) Porcentagem média de dias com estoque
zerado.

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

A) 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3.
B) 1 – 3 – 2 – 1 – 3 – 2.
C) 2 – 3 – 3 – 2 – 1 – 3.
D) 2 – 1 – 1 – 3 – 2 – 1.
E) 3 – 2 – 1 – 2 – 3 – 1.
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QUESTÃO 40 – A RDC nº 67/2007, que
estabelece as Boas Práticas de Manipulação de
Preparações Magistrais e Oficinais para Uso
Humano em farmácias, apresenta as seguintes
definições:

I. Água para produtos estéreis é aquela que
atende às especificações farmacopeicas
para esse tipo de água.

II. Os medicamentos manipulados a partir de
insumos/matérias-primas, inclusive de
origem vegetal, pertencem ao grupo III
definido na resolução.

III. Insumo inerte é a substância
complementar, de natureza definida,
desprovida de propriedades farmacológicas
ou terapêuticas.

IV. É facultado à farmácia centralizar, em um
de seus estabelecimentos, as atividades do
controle de qualidade, sem prejuízo dos
controles em processo necessários para
avaliação das preparações manipuladas.

Quais estão corretas?

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




