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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 003/2015  
MUNICÍPIO DE IGUATU - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: FARMCÊUTICO BIOQUÍMICO 

DATA: 06/12/2015  
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 
(trinta) 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)  Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que respectivamente representa o significado 

das palavras em destaque: 

 

“ Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que 

produz abundância, tem-nos deixado na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa 

inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de 

máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. 

Sem essas virtudes a vida será de violência e tudo estará perdido.” (Discurso de O grande ditador, de 

Charles Chaplin) 

 

a) Encarcerados, lazeira, crentes, desumanos; 

b) Encarcerados, inópia, incrédulos, endurecidos; 

c) Encarcerados, opulência, descrentes, insensíveis;  

d) Encarcerados, miséria, crédulos, sensíveis; 

 

2)  Assinale a alternativa na qual o uso da vírgula ocorreu com a função de intercalação: 

a)  Comprei blusas, sapatos, batons e também livros, pois não somente de beleza externa vive uma 

mulher. 

b) Os jogadores corintianos saíram alegres do último jogo; os santistas, tristes. 

c) Raquel é inteligente e competente. E tem, além disso, tempo para realizar esta pesquisa. 

d) Eduardo, não esqueça de comprar pão e leite amanhã. 

 

3)  Nas sentenças abaixo o pronome “se” foi corretamente empregado, segundo a norma 

culta, na alternativa: 

a) Vende-se carros nacionais e importados. 

b) Precisa-se de auxiliares administrativos. 

c) Aluga-se duas casas na região metropolitana de Curitiba. 

d) Nestes momentos difíceis, contam-se com amigos verdadeiros. 

 

4) Assinale a alternativa incorreta quanto a concordância verbal. 

a) As novas candidatas estavam chegando. 

b) Deve existir outras explicações. 

c) Os detalhes do fato vão ser publicados pelos jornais de amanhã. 

d) Dois novos projetos foram elaborados pelos alunos. 

 

5) Qual das alternativas abaixo justifica a acentuação das palavras; 

Distribuí-lo, cafeína, viúvo, saúde: 

a) Oxítonas terminadas em a, e, o 

b) Paroxítonas terminadas em a, e, o  

c) Todas as proparoxítonas são acentuadas. 

d) Recebem acentuação o u e i tônicos em hiato. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta sentença incorreta quanto a regência: 

a) Estas são as candidatas de que lhe falei. 

b) Dinheiro e fama são coisas que não aspiro. 

c) Pagou-lhe a dívida, querendo oferecer-lhe uma espécie de consolo. 

d) O alto preço dessa doença, paguei-o com as moedas de meu hábil esforço. 

 

 

 



3 

 

7) Um quilograma de uma substância A custa R$ 1,20 e um quilograma de uma substância B 
custa R$ 1,60. Se um quilograma de uma mistura dessas substâncias A e B custa R$ 1,50, 
então pode-se afirmar que a quantidade da substância A, contida nessa mistura em gramas, 
é de: 
a) 250 g  
b) 300 g 
c) 350 g 
d) 400 g 
  
8) Em determinada empresa, 6 funcionários do setor A tem salário mensal de R$ 4.000,00, 12 
funcionários do setor B tem salário mensal de R$ 2.500,00 e 18 funcionários do setor C tem 
salário mensal de R$ 1.500,00. É possível concluir que o salário médio mensal dos 
funcionários dessa empresa, é igual a: 
a) R$ 2.100,00 
b) R$ 2.150,00 
c) R$ 2.200,00 
d) R$ 2.250,00    
 
9) Certa máquina industrial sofreu um acréscimo em seu preço de 17%, passando a custar 
R$ 1.404,00. Pode-se afirmar que o preço inicial, desta máquina em reais, era de: 
a) R$ 1.000,00 
b) R$ 1.100,00 
c) R$ 1.200,00    
d) R$ 1.250,00 
 
10) Num certo dia de inverno, às 22:00 horas o termômetro marcava +1ºC, durante a 
madrugada o mesmo termômetro registrou a temperatura de –5ºC, pode-se afirmar assim, 
que a temperatura: 
a) aumentou 6ºC 
b) diminuiu 6ºC 
c) aumentou 4ºC 
d) diminuiu 4ºC 
 

11) Não faz parte dos biomas brasileiros. 

a) Pampa 

b) Cerrado 

c) Caatinga 

d) Taiga 

 

12) Entre os estados da Bahia e do Rio Grande do Norte, no sentido sul- norte, seguindo o 

litoral Atlântico, encontram-se respectivamente os seguintes estados. 

 

a)  Alagoas, Sergipe , Pernambuco, Paraíba. 

b)  Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe. 

c)  Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. 

d)  Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. 

 

 

13) A usina Hidroelétrica de Itaipu, está localizada no rio? 

a) Paraná. 

b) Tibagi. 

c) Paranapanema. 

d) Iguaçu. 
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14) O Cânion Guartela, se localiza entre os municípios dê: 

a) Londrina e Maringá. 

b) Cascavel e Toledo. 

c) Pato Branco e Francisco Beltrão.  

d) Castro e Tibagi. 

 

15) Os medicamentos genéricos só podem ser produzidos depois que um período chamado 
de patente expira, este período corresponde a: 

a) 1 a 2 anos; 
b) 10 anos; 

c) 20 anos; 

d) 10 a 20 anos; 

 

16) Medicamento Ético ou Referência, são aqueles considerados: 
a) Inovadores, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas junto à ANVISA; 

b) Obrigados a realizar testes de bioequivalência e biodisponibilidade; 

c) Isentos de registro no Ministério da Saúde; 

d) Biológicos. 

 

17) Segundo a ANVISA interações medicamentosas podem ocorrer do tipo: 

a) Nunca ocorrem; 

b) Alimento-exames laboratoriais; 

c) Alimento- alimento; 

d) Medicamento- alimento. 

 

18) Boas Práticas de Armazenamento é o Conjunto de Operações que inclui: 

a) Estocagem, expedição de produtos acabados e os controles relacionados; 

b) Comercialização por atacado, com exclusão da venda direta ao público de produtos; 

c) Limpeza e higiene do local onde são comercializados os produtos; 

d) Controle de estoque. 

 

19) “Para aqueles produtos que exigem armazenamento em temperatura abaixo da 
temperatura ambiente devem ser obedecidos as especificações declaradas da respectiva 
embalagem, devendo a temperatura do local ser medida e registrada diariamente.” O 
trecho acima corresponde a: 

a) Boas práticas de organização e exposição; 

b) Boas práticas de armazenamento e conservação; 

c) Boas práticas de dispensação de medicamentos; 

d) Atenção Farmacêutica; 

 

20) Faz parte das Boas Práticas de Dispensação de Medicamentos: 

a) Possuir telefone fixo; 

b) Avaliação da receita médica pelo farmacêutico; 

c) Temperatura do medicamento; 

d) Saber o nome do paciente; 
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21) Para garantir qualidade na dispensação de medicamentos é necessário avaliar as 
receitas. Sendo assim, qual das alternativas abaixo não faz parte desta avaliação? 

a) Legibilidade e ausência de rasuras e emendas; 

b) Identificação do usuário; 

c) Local e data da prescrição 

d) Tamanho do papel utilizado para fazer a receita; 

 

22) Não faz parte da orientação farmacológica ao paciente: 

a) Forma e horário de utilizar o medicamento; 
b) Local correto para armazenar o medicamento; 
c) Informar o preço do medicamento; 
d) Explicar as possíveis reações adversas; 

 

23) A esterilização e desinfecção são processos laboratoriais fundamentais para evitar: 

a) Limpeza; 
b) Contaminação; 
c) Sujeira; 
d) Doenças; 

 

24) Das alternativas abaixo, quais não correspondem à palavra dada: 

a) Desinfecção- elimina grande parcela dos microrganismos presentes; 
b) Esterilização – elimina todas as formas de vida presentes; 
c) Esterilização- elimina grande parcela de microrganismos presentes; 
d) Desinfecção- utiliza-se cloro, hipoclorito sódio e álcool; 
 

25) O método que utiliza como princípio calor, radiação e filtração para descontaminação é o: 

a) Físico; 

b) Químico; 

c) Desinfetante; 

d) Esterilizante; 

 

26) Das alternativas abaixo, quais não correspondem à palavra dada: 

a) Solução- Mistura homogêneas que apresentam uma fase; 
b) Soluto- Está presente em maior quantidade; 
c) Solvente- Está presente em maior quantidade; 
d) Normalidade- É a relação ente o número de equivalentes- grama do soluto e o volume da solução em 

litros; 
 

27) A Lei n°8142 de 28/12/1990, trata-se de: 

a) Participação da comunidade na gestão do Sistema Único de saúde (SUS); 

b) Código de Ética Farmacêutica; 

c) Lei do Genérico; 

d) Boas Praticas farmacêuticas; 
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28) ”Os farmacêuticos respondem pelos atos que praticarem ou pelos que autorizarem no 

exercício da profissão”. Este trecho faz parte da: 

a) Resolução n°417 de 29 de Setembro de 2004, que atribui o Código de Ética Farmacêutica; 

b) RDC 54; 

c) Lei 3.820; 

d) Lei 344/98; 

 
29) Os laboratórios clínicos apresentam uma série de situações, atividades e fatores potenciais 
de risco aos profissionais, foi pensando nestes riscos que em 2005 surgiu um conjunto de 
Normas que protegem os trabalhadores dos serviços de saúde. Qual das alternativas abaixo 
corresponde à essas normas: 
a) NR 32; 

b) OPAS; 

c) RDC 44; 

d) POP´s; 

 
30) Numa organização, a curva ABC é muito utilizada para a administração de estoques. 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) de Classe A: de maior importância, valor ou quantidade, correspondendo a 20% do total; 

b) de Classe B: com importância, quantidade ou valor intermediário, correspondendo a 30% do total; 

c) de Classe C: de maior importância, valor ou quantidade, correspondendo a 50% do total; 

d) de Classe C: de menor importância, valor ou quantidade, correspondendo a 50% do total. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 24 23 25 26 27 28 29 30 

               

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o



