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 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 05 

MATEMÁTICA 06 a 09 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 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. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que 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 

 
Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira: 
 
CARTAS DE MEU AVÔ 
 
A tarde cai, por demais 
Erma, úmida e silente… 
A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente. 
 
E enquanto anoitece, vou 
Lendo, sossegado e só, 
As cartas que meu avô 
Escrevia a minha avó. 
 
Enternecido sorrio 
Do fervor desses carinhos: 
É que os conheci velhinhos, 
Quando o fogo era já frio. 
 
Cartas de antes do noivado… 
Cartas de amor que começa, 
Inquieto, maravilhado, 
E sem saber o que peça. 
 
Temendo a cada momento 
Ofendê-la, desgostá-la, 
Quer ler em seu pensamento 
E balbucia, não fala… 
 
A mão pálida tremia 
Contando o seu grande bem. 
Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. 
 

Questão 01  
 
Dentre as figuras de linguagem presentes neste 
poema, é CORRETO afirmar: 
 

(A) “A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente”. (Prosopopeia ou 

Personificação) 

 

(B) “Quando o fogo era já frio” (Hipérbole) 
 

(C) “E balbucia, não fala…” (Polissíndeto) 
 

(D) “Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. (Antítese) 

 

Questão 02  
 
Quais são as características presentes no segundo 
verso da primeira estrofe? 
 

(A) Movimentada e agitada. 
(B) Solitária e silenciosa. 
(C) Calorosa e cheia de mistérios. 
(D) Rebelde e repleta de dúvidas. 

 

Questão 03  
 

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) “Enternecido sorrio” – Nesta oração não há 

sujeito. 

(B) “Ofendê-la, desgostá-la” – Os pronomes 
destacados funcionam sintaticamente como 
adjunto adnominal. 
 

(C) “A mão pálida tremia” – O verbo em destaque 
está conjugado no pretérito imperfeito do modo 
indicativo. 

 
(D) “As cartas que meu avô escrevia a minha avó” – 

Em destaque, apenas pronomes 
demonstrativos. 

 

Questão 04  
 
Observe a ortografia das palavras, a seguir, e assinale 
a alternativa CORRETA: 
 

(A) Os bombeiros obteram os melhores resultados 
no socorro às vítimas do incêndio. 
 

(B) A coordenação pedagógica da escola 
incomendou os livros didáticos para análise. 

 
(C) A população precisa ter bom censo para 

votação de seus representantes legais. 
 

(D) É necessário discernimento para a tomar 
grandes decisões. 
 

Questão 05  
 
Quanto à relação entre fonema e letra, é CORRETO 
afirmar: 
 

(A) MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas. 
(B) RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas. 
(C) CHAVE – 5 letras e 4 fonemas. 
(D) PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  
 
Um celular que custava R$ 890,00 entrou na promoção 
e passou a custar R$ 712,00. Com base nessas 
informações, é CORRETO afirmar que o celular teve 
um desconto de: 
 

(A) 10%. 
(B) 20%. 
(C) 30%. 
(D) 40%. 
 

Questão 07  
 
André aplicou um capital de R$ 8400,00 por um 
período de 15 meses à taxa de juros simples de 5% ao 
mês. Sobre essa aplicação, podemos afirmar que o 
juros obtido é igual a: 
 

(A) R$ 4800,00. 
(B) R$ 5400,00. 
(C) R$ 5900,00. 
(D) R$ 6300,00. 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos F = {3,7,9,12,13,15,16} e H = 
{1,6,10,12,14,15}, sobre esses dois conjuntos podemos 
afirmar que: 
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(A) F ∩ H = {12,15} 
(B) F ∪ H = {3,6,7,9,13,14,15,16} 

(C) F∪ H = {1,3,6,7,10,12,13,15,16 }    

(D) F ∩ H = {1,6,10,14} 
 

Questão 09  
 
Uma calçada de 900 m² está sendo construída. Em 8 
dias foram construídos 120 m² da calçada. 
Considerando que a construção continue no mesmo 
ritmo, é CORRETO afirmar que a calçada estará 
concluída em uma quantidade de dias igual a: 
 

(A) 30 dias. 
(B) 45 dias. 
(C) 60 dias. 
(D) 75 dias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
A polifarmácia é um fator importante que causa 
inúmeros problemas de saúde em idosos. Sobre o uso 
de medicamentos nessa população especial, assinale 
a alternativa CORRETA: 
 

(A) Os idosos são especialmente vulneráveis às 
reações adversas, devido às insuficiências renal 
e hepática subclínicas. 
 

(B) Nos idosos com doenças crônicas múltiplas, a 
administração concomitante de vários 
medicamentos diminui o risco de reações 
adversas. 

 
(C) O uso contínuo de benzodiazepínicos é 

recomendado para conter a ansiedade de 
idosos em tratamento de múltiplas doenças. 

 
(D) Alterações de estado mental e quedas não 

devem ser associadas ao uso concomitante de 
vários medicamentos em idosos. 

 

Questão 11  
 
A lei 9787, de 10 de fevereiro de 1999, estabelece o 
medicamento genérico e dispõe sobre a utilização de 
nomes genéricos em produtos farmacêuticos. Sobre o 
disposto nessa lei, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) As aquisições de medicamentos, sob qualquer 

modalidade de compra, e as prescrições 
médicas e odontológicas no Sistema Único de 
Saúde (SUS) adotarão, obrigatoriamente, o 
nome comercial do medicamento de referência. 
 

(B) Nas aquisições de medicamentos no âmbito do 
SUS, o medicamento genérico, quando houver, 
terá preferência sobre os demais, em condições 
de igualdade de preço. 

 
(C) O medicamento genérico deve ser designado 

pelo nome comercial ou de marca, escolhido 
pelo laboratório fabricante. 

 
(D) Produto farmacêutico intercambiável é um 

produto inovador, cuja eficácia, segurança e 
qualidade foram comprovadas cientificamente 
junto ao órgão federal competente, por ocasião 
de registro. 

 

Questão 12  
 
Reação adversa a medicamento é qualquer resposta 
prejudicial ou indesejável, não intencional a um 
medicamento, que se manifesta após a administração 
de doses normalmente utilizadas no homem para 
profilaxia, diagnóstico ou tratamento de doença. Sobre 
essas reações, assinale a alternativa CORRETA:  

 
(A) Todos os eventos adversos a medicamentos 

podem ser considerados reações adversas. 
 

(B) A síndrome do homem de pescoço vermelho 
pela vancomicina ocorre devido à administração 
rápida do medicamento. 

 
(C) A hipertermia maligna causada por anestésicos 

gerais é um exemplo de reação adversa do tipo 
A ou previsível. 

 
(D) Neonatos e idosos apresentam menor 

probabilidade do que adultos sadios de 
apresentar reações adversas a medicamentos. 

 

Questão 13  
 
O farmacêutico responsável pela manipulação de 
medicamentos deve possuir conhecimentos sobre as 
atividades desenvolvidas pelo estabelecimento, sendo 
suas atribuições, EXCETO: 

 
(A) Preparar as formulações, mesmo antes de 

avaliar a prescrição quanto à concentração, 
compatibilidade físico-química dos 
componentes, dose e via de administração, 
forma farmacêutica e o grau de risco. 
 

(B) Assegurar todas as condições necessárias ao 
cumprimento das normas técnicas de 
manipulação. 

 
(C) Assegurar que os rótulos dos produtos 

manipulados apresentem, de maneira clara e 
precisa, todas as informações exigidas pela 
legislação pertinente. 

 
(D) Participar de estudos de farmacovigilância e os 

destinados ao desenvolvimento de novas 
preparações. 

 

Questão 14  
 
O uso racional de medicamentos ocorre quando o 
paciente recebe o medicamento apropriado à sua 
necessidade clínica, na dose e posologia corretas, por 
um período de tempo adequado e ao menor custo para 
si e para a comunidade. São problemas de prescrição, 
que podem levar ao uso inadequado, as seguintes 
alternativas, EXCETO: 

 
(A) Subprescrição – quando a dose e a duração do 

tratamento são insuficientes. 
 

(B) Redação inadequada da prescrição. 
 

(C) Prescrição de dois ou mais medicamentos, 
quando apenas um alcançaria o mesmo efeito. 
 

(D) Prescrição de dois ou mais medicamentos para 
pacientes com diversas patologias. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
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Questão 15  
 
A manipulação de produtos estéreis em farmácias é 
regulamentada pela RDC 67, de 2007. Sobre esse 
assunto e o disposto na legislação, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) As salas de pesagem, manipulação e envase 

devem ser projetadas de modo a evitar 
superfícies de difícil limpeza e não podem ser 
usadas portas corrediças. 
 

(B) Os uniformes utilizados na sala de manipulação, 
inclusive máscaras e luvas, podem ser 
reutilizados por até 5 (cinco) vezes no período 
máximo de uma semana. 

 
(C) Todas as pessoas, inclusive visitantes que vão à 

farmácia, podem ter acesso à área de 
manipulação de produtos estéreis. 

 
(D) O recipiente deve manter a esterilidade e a 

pirogenicidade do seu conteúdo durante a 
conservação, transporte e administração do 
produto. 

 

Questão 16  
 
Qual das alternativas abaixo corresponde a uma 
condição para o funcionamento das farmácias de 
qualquer natureza, segundo a legislação vigente? 

 
(A) Ter farmacêutico nos horários de pico de 

funcionamento. 
 

(B) Ter área para fracionamento de medicamentos. 
 

(C) Dispor de vacinas e soros que atendam o perfil 
epidemiológico de sua região demográfica. 

 
(D) Contar com equipamentos e acessórios que 

satisfaçam os requisitos técnicos estabelecidos 
pela vigilância sanitária. 

 

Questão 17  
 
Quantos mL de uma solução de glicose 50% são 
necessários para o preparo de 300 mL de uma solução 
de glicose a 10%? 

 
(A) 30. 
(B) 50. 
(C) 60. 
(D) 80. 

 

Questão 18  
 

A RDC 20/2011 dispõe sobre o controle de 
medicamentos à base de substâncias classificadas 
como antimicrobianos, de uso sob prescrição, 
isoladas ou em associação. Sobre o disposto nessa 
resolução, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) A dispensação em farmácias públicas e 

privadas dar-se-á mediante retenção da primeira 
via da receita, sendo a segunda devolvida ao 
paciente. 
 

(B) É permitida a devolução, por pessoa física, de 
medicamentos antimicrobianos industrializados 
ou manipulados para drogarias ou farmácias. 
 

(C) Os estabelecimentos deverão manter, à 
disposição das autoridades sanitárias, por um 
período de 5 anos, a documentação referente à 
compra e venda de antimicrobianos. 
 

(D) No ato da dispensação, devem ser registrados, 
nas duas vias da receita, a data da 
dispensação, a quantidade aviada do 
antimicrobiano, o número do lote do 
medicamento dispensado e a rubrica do 
farmacêutico no verso da receita. 
 

Questão 19  
 
O índice terapêutico é a relação entre a dose máxima 
não tóxica e a dose eficaz mínima de um fármaco. Esse 
índice indica a margem de segurança no uso de um 
fármaco. Qual das alternativas abaixo contém 
substâncias de baixo índice terapêutico?  
 

(A) Captopril e hidroclorotiazida. 
(B) Gentamicina e claritromicina. 
(C) Paracetamol e dipirona. 
(D) Lítio e digoxina. 

 

Questão 20  
 
A absorção é definida como a passagem de uma 
substância de seu local de administração para o 
plasma. Sobre a absorção e biodisponibilidade dos 
fármacos, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) As drogas que apresentam baixa 
lipossolubilidade, geralmente, são bem 
absorvidas pelo intestino. 
 

(B) A motilidade gastrintestinal não influencia a 
absorção intestinal de fármacos. 

 
(C) A biodisponibilidade significa que, se uma 

formulação for substituída por outra, não haverá 
consequências clinicamente diversas.  

 
(D) Alguns fármacos, como a levodopa, são 

absorvidos por transferência mediada por 
transportadores. 
 

Questão 21  
 
São efeitos adversos decorrentes dos antibióticos 
aminoglicosídeos: 

 
(A) Depressão da medula óssea e síndrome 

cinzenta do recém-nascido. 
 

(B) Distúrbios gastrintestinais. 
 

(C) Nefrotoxicidade e ototoxicidade. 
 

(D) Colite pseudomembranosa e problemas 
cardiovasculares. 

 

Questão 22  
 

A terapia nutricional é um conjunto de procedimentos 
terapêuticos para manutenção ou recuperação do 
estado nutricional do paciente, por meio da nutrição 
parenteral ou enteral. Sobre o preparo da nutrição 
parenteral, assinale a alternativa CORRETA: 
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(A) A formulação padronizada de nutrição 
parenteral deve ter estudos de estabilidade 
previamente realizados para definir seu prazo 
de validade. 
 

(B) O enfermeiro é o responsável pelo preparo da 
nutrição parenteral. 

 
(C) Não é necessária avaliação microbiológica 

laboratorial para controle de qualidade da 
nutrição parenteral. 

 
(D) A nutrição parenteral deve ser congelada 

imediatamente após o preparo. 
 

Questão 23  
 
Há muitas formas nas quais uma substância ativa pode 
ser disponibilizada visando ao tratamento eficaz e 
conveniente da doença. Sobre as formas 
farmacêuticas, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Os comprimidos revestidos ocultam o sabor 

amargo, salgado ou repugnante, bem como o 
odor do fármaco. 
 

(B) As suspensões permitem obter preparações 
líquidas de substâncias insolúveis ou instáveis 
no veículo desejado. 

 
(C) Para crianças menores de 5 (cinco) anos, as 

formas farmacêuticas sólidas são preferíveis 
aos líquidos orais. 

 
(D) As soluções permitem a colocação do fármaco 

diretamente na corrente sanguínea. 
 

Questão 24  
 
Qual das formas farmacêuticas abaixo consiste de 
uma dispersão em que a fase dispersa é composta de 
pequenos glóbulos de líquido que se encontram 
distribuídos em um veículo no qual é imiscível? 

 
(A) Suspensão. 
(B) Solução. 
(C) Emulsão. 
(D) Pó para suspensão oral. 

 

Questão 25  
 

Sobre a receita e a notificação de receita dos 
medicamentos descritos na portaria 344/98, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A) A farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou 
dispensar quando todos os itens da receita e da 
respectiva notificação de receita estiverem 
devidamente preenchidos. 
 

(B) A notificação de receita é exigida para pacientes 
internados nos estabelecimentos hospitalares. 

 
(C) Sempre que for prescrito o medicamento 

“talidomida”, o paciente deverá receber, junto 
com o medicamento, o “termo de 
esclarecimento”, bem como deve ser preenchido 
e assinado um “termo de responsabilidade” pelo 
médico que prescreveu esse medicamento. 

 
(D) A notificação de receita “A” poderá conter, no 

máximo, 5 (cinco) ampolas e, para as demais 

formas farmacêuticas de apresentação, poderá 
conter a quantidade correspondente no máximo 
a 30 (trinta) dias de tratamento. 

 

Questão 26  
 

Todo local destinado ao armazenamento de 
medicamentos deve ter área, construção e localização 
adequadas para facilitar sua manutenção. Sobre as 
instalações da farmácia, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
(A) Produtos de limpeza podem ser guardados na 

mesma área em que são armazenados os 
medicamentos. 
 

(B) As refeições podem ser ingeridas no interior da 
farmácia para que o atendimento aos usuários 
não seja prejudicado pelo horário de almoço. 

 
(C) A iluminação, a ventilação e a umidade devem 

ser controladas para evitar efeitos prejudiciais 
sobre os medicamentos estocados. 

 
(D) O espaço ao redor das centrais de 

abastecimento farmacêutico deve dificultar a 
manobra de caminhões, a fim de evitar o 
barulho.  

 

Questão 27  
 
Num hospital, a Comissão de Padronização de 
Medicamentos tem a finalidade de regulamentar a 
padronização de medicamentos utilizados. Sobre essa 
comissão e o trabalho por ela realizado, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) Devem ser padronizados medicamentos com 
um único princípio ativo, exceto em situações 
em que for necessário. 
 

(B) Devem ser padronizadas formas farmacêuticas 
que não permitam o fracionamento ou a 
multiplicação de doses. 

 
(C) A padronização de medicamentos não requer 

embasamento técnico-científico para a tomada 
de decisões. 

 
(D) A padronização de medicamentos aumenta os 

custos da terapêutica. 
 

Questão 28  
 

A aquisição de medicamentos no setor público é uma 
das peças que contribuem para o sucesso e a 
credibilidade dos serviços farmacêuticos. Sobre essa 
etapa do Ciclo da Assistência Farmacêutica, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
(A) Deve haver um sistema de cadastro de 

fornecedores, em que se exige a devida 
habilitação jurídica, a regularidade fiscal e a 
qualificação econômico-financeira. 
 

(B) Uma atuação qualificada na aquisição de 
medicamentos não requer conhecimento técnico 
acerca desses produtos. 
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(C) Um volume mais elevado de compras desperta 
maior interesse dos fornecedores. 
 

(D) Os medicamentos deverão ser entregues 
separados por lote e data de validade, com seus 
respectivos quantitativos impressos na nota 
fiscal. 

 

Questão 29  
 
A resolução 80/2006 dispõe sobre o fracionamento de 
medicamentos em farmácias e drogarias. Sobre o 
disposto nessa resolução, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) O fracionamento e a dispensação devem ser 
realizados no mesmo estabelecimento. 
 

(B) O fracionamento pode ser realizado em 
qualquer local da farmácia, desde que não 
ocorra contaminação. 

 
(C) Não é necessária a apresentação de prescrição 

médica para o fracionamento de medicamentos. 
 

(D) Medicamentos fracionáveis podem ser 
substituídos por medicamentos manipulados. 

 

Questão 30  
 
A programação de medicamentos tem por finalidade 
que o serviço disponha de medicamentos e 
previamente selecionados nas quantidades 
necessárias. Sobre a programação, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) O método do consumo histórico baseia-se nos 
dados de prevalência e incidência de doenças 
locais. 
 

(B) A programação deve ser centralizada para 
melhor atender às necessidades locais. 

 
(C) A falta de critérios técnicos não compromete o 

processo de programação. 
 

(D) A programação deve ser baseada em uma lista 
de medicamentos essenciais. 

 

 
 
 

 

 

RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 

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

 
GABARITO 

Concurso Público Prefeitura Municipal de Curiúva - PR  
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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