CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA
MUNICIPAL DE CURIÚVA- PR
EDITAL Nº 001/2015 – ESTATUTÁRIO

FARMACÊUTICO HOSPITALAR
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.

(B)

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

CARTAS DE MEU AVÔ

(C)

A tarde cai, por demais
Erma, úmida e silente…
A chuva, em gotas glaciais,
Chora monotonamente.

“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.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira:

E enquanto anoitece, vou
Lendo, sossegado e só,
As cartas que meu avô
Escrevia a minha avó.

Questão

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

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)

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

A mão pálida tremia
Contando o seu grande bem.
Mas, como o dele, batia
Dela o coração também.
Questão

04

05

Quanto à relação entre fonema e letra, é CORRETO
afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

01

MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas.
RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas.
CHAVE – 5 letras e 4 fonemas.
PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas.

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

MATEMÁTICA
Questão

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)
(B)
(C)
(D)

02
Questão

Quais são as características presentes no segundo
verso da primeira estrofe?
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Movimentada e agitada.
Solitária e silenciosa.
Calorosa e cheia de mistérios.
Rebelde e repleta de dúvidas.

(A)
(B)
(C)
(D)

03

Questão

07

R$ 4800,00.
R$ 5400,00.
R$ 5900,00.
R$ 6300,00.

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:

“Enternecido sorrio” – Nesta oração não há
sujeito.

Cargo: FARMACÊUTICO HOSPITALAR

10%.
20%.
30%.
40%.

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:

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a
alternativa CORRETA:
(A)

06
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(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

F ∩ H = {12,15}
F ∪ H = {3,6,7,9,13,14,15,16}
F∪ H = {1,3,6,7,10,12,13,15,16 }
F ∩ H = {1,6,10,14}

Questão

O farmacêutico é responsável pela administração da
farmácia hospitalar, onde as atividades da farmácia
hospitalar são: seleção, aquisição, transporte e
recebimento,
armazenamento,
fracionamento,
distribuição, devolução, controle das portarias (344),
informações e os custos dos medicamentos e
correlatos utilizados pela unidade hospitalar.

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)
(B)
(C)
(D)

De acordo com o enunciado acima assinale a
alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

30 dias.
45 dias.
60 dias.
75 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Questão

(A)

Diretamente à administração de consumo e
bens de patrimônio da instituição.

(B)

Diretamente à comissão de infecção hospitalar.

(C)

Diretamente às comissões dos CRF.

(D)

Diretamente à administração do hospital e aos
serviços médicos.

Medicamento, genérico, similar e referência são
todos iguais.

(B)

Medicamento, genérico, similar e referência são
todos diferentes.

(C)

Medicamento, genérico e similar são todos
iguais e referência não.

(D)

Medicamentos genéricos e referência são todos
iguais e similares não.

15

A escolha da via de administração de um medicamento
está relacionada:

11

(A)

Acesso, água e eletricidade, comunicação,
drenagem, circulação, segurança, localização.

(B)

Ventilação, conservação, disposição
produtos, condições ambientais.

(C)

Alternativas A e B estão corretas.

(D)

Alternativa A correta e B incorreta.

(A)

À rapidez que
medicamento.

(B)

À natureza do medicamento.

(C)

Ao tempo que
medicamento.

(D)

Todas estão corretas.

dos

Questão

Conforme as definições do Conselho Federal de
Farmácia, a partir de sua Resolução nº 300 (1997), a
farmácia é uma “Unidade clínica de assistência
técnico-administrativa,
dirigida
por
profissional
farmacêutico, integrada funcional e hierarquicamente
às atividades hospitalares”. Podemos dizer, então, que
a farmácia hospitalar tem a obrigação de:

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

(A)

Ser um local onde suas ações são voltadas aos
pacientes.

(B)

Ser apenas uma distribuidora de medicamentos
no hospital.

(C)

Ser um local de preparo e administração dos
medicamentos nos pacientes.

(D)

Nenhuma das alternativas.

desejamos

desejamos

o

efeito

do

da

ação

do

16

À reação adversa a medicamentos – RAM é uma
situação comum no dia a dia do farmacêutico, a
farmácia hospitalar pode ser um grande parceiro
nestas informações:

12

Cargo: FARMACÊUTICO HOSPITALAR

14

(A)

Questão

A central de abastecimento deve contar com
estruturas físicas suficientes para o melhor
funcionamento, devemos levar em conta:

Questão

A frase está parcialmente correta.
A frase está correta.
A frase não está correta.
Nenhuma das alternativas.

Podemos dizer:

10

Pela organização da Farmácia Hospitalar, definida na
Resolução 208 do CFF, podemos dizer que ela deve
estar ligada hierarquicamente:

Questão

13

Sim.
Não.
Talvez.
Nenhuma das alternativas.

17

Atenção Farmacêutica: “É o conjunto de ações e
serviços que visam a assegurar a assistência integral,
a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos
estabelecimentos
públicos
ou
privados,
desempenhados pelo farmacêutico ou sob sua
supervisão (Resolução nº 357/2001 do CFF).” O
farmacêutico é responsável pela:
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(A)

Compra e estoque dos medicamentos.

(B)

Participação nas equipes de suporte nutricional
e
quimioterapia;
Farmácia
clínica;
Farmacovigilância / tecnovigilância; Ensaios
clínicos; Radiofármacos e Ensino e pesquisa.

(C)

Equipe de enfermagem.

(D)

Nenhuma das alternativas.

Questão

18

Questão

É a individualização dos recursos do SUS.

Correta.
Não está correta.
Nenhuma das alternativas.
Duas estão corretas.

23

Diluindo o fármaco em 7ml de água destilada,
volume final 8ml, vamos utilizar 0,5ml da
diluição em 20ml do soro glicosado de 12/12h.

(B)

Diluindo o fármaco em 7ml de água destilada,
volume final 8ml, vamos utilizar 2ml da diluição
em 20ml do soro glicosado de 12/12h.

O tempo médio de entrega do fornecedor.
A quantidade utilizada por um período de
determinado produto.
A sazonalidade de determinadas patologias.
Todas estão corretas.

(C)

Diluindo o fármaco em 7ml de água destilada,
volume final 8ml, vamos utilizar 1ml da diluição
em 20ml do soro glicosado de 12/12h.

(D)

Diluindo o fármaco em 7ml de água destilada,
volume final 8ml, vamos utilizar 1,5ml da
diluição em 20ml do soro glicosado de 12/12h.

20
Questão

24

Qual a quantidade de gotas a correr, em um minuto, a
fim de se administrar um litro de soro glicosado 5%,
em 6 horas?
(A)
(B)
(C)
(D)

Está parcialmente correta a frase.
Está totalmente errada a frase.
Está totalmente certa a frase.
Nenhuma das alternativas.

Questão

52 gotas.
54 gotas.
56 gotas.
58 gotas.

25

21
Nutrição enteral em adultos é utilizada em algumas das
seguintes situações:

Farmacotécnica de não-estéreis.
Objetivo: “Viabilizar o sistema de distribuição de
medicamentos por dose unitária, adaptar formas
farmacêuticas e desenvolver formulações para atender
necessidades individuais dos pacientes, apontados
pelo acompanhamento farmacoterapêutico”.
De acordo com o enunciado acima assinale a
alternativa CORRETA.
(A)

1,8mL.
1,67mL.
1,60mL.
1,0mL.

(A)

19

De acordo com o enunciado acima assinale a
alternativa CORRETA.

Questão

22

Há uma prescrição de Gentamicina 5mg EV em 20mL
de soro glicosado 5%. Sabendo que no hospital só
temos ampolas com 40mg/mL, qual quantidade,
correta,
final
deve
ser
utilizada
em
cada
administração? (não é recomendável utilizar números
que resultem em quantidades muito pequenas,
devemos utilizar múltiplos da concentração do
fármaco por mL).

Fatores políticos e burocráticos, organizacionais e
individuais são interferências que devemos estar
atentos na gestão do estoque.

(A)
(B)
(C)
(D)

(D)

Questão

O controle de estoque na farmácia hospitalar é ponto
imprescindível para o bom funcionamento e
atendimento ao cliente. Devemos levar em conta:

(C)
(D)

É a individualização do hospital.

(A)
(B)
(C)
(D)

A frase está:

(A)
(B)

(C)

dos

Devemos administrar a um paciente 40mg de
paracetamol de 12/12 horas. O fármaco vem na
seguinte apresentação: 120mg/5mL. Quantos mL
devem ser administrados ao paciente cada vez?

Comissão de licitação e parecer técnico, Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCHI), Comissão de
Ética e Pesquisa em Seres Humanos, Comissão de
Terapia
Nutricional,
Comissão
de
Terapia
Antineoplásica, Comissão interna de prevenção de
acidentes (CIPA), Comissão de educação permanente,
Comissão de riscos hospitalares (Farmacovigilância).

Questão

É a individualização da distribuição
medicamentos pelos enfermeiros.

Questão

A farmácia hospitalar tem como profissional exclusivo
como responsável o farmacêutico, cuja participação é
obrigatória apenas em algumas destas comissões:

(A)
(B)
(C)
(D)

(B)

É a individualização do paciente, de acordo com
seu tratamento.

Cargo: FARMACÊUTICO HOSPITALAR
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(A)

AVC, Doenças Desmielinizantes,
Nervosa, Iléo Paralítico.

Anorexia

(B)

Neoplasia de esôfago, Perfuração Traumática
de esôfago, Doenças inflamatórias intestinais.

(C)

AVC,
Fístulas
Digestivas,
Queimaduras,
Doenças Desmielinizantes, Obstrução intestinal.

(D)

Nenhuma das alternativas.

Questão

26

Nutrição parenteral
situações:

Questão

é

utilizada

nas

seguintes

(A)

Por recusa do paciente de se alimentar, com
perfusão tissular.

(B)

Por pacientes que não conseguem se alimentar
normalmente, queimaduras corporais graves.

(C)

Por recusa do paciente de se alimentar e que
não consegue se alimentar normalmente e logo
após cirurgia.

(D)

Nenhuma das alternativas.

Questão

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar foi
instituído pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.616,
em 1998, ganhou força seu surgimento após a morte
de Tancredo de Neves, com intuito de controlar as
Infecções decorrentes durante as internações. Hoje as
“infecções hospitalares” são denominadas de
“Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde”
(IRAS)”. Mas hoje podemos dizer que, com as
alterações nos atendimentos, em que os pacientes são
atendidos em vários ambientes, as CCIH atuam nas
clínicas de diálise, Home-care, quimioterapias ou onde
houver uma assistência a saúde.
(A)
(B)
(C)
(D)

27

Os medicamentos sujeitos a controle especial na sua
dispensação, comércio e prescrição obedecem às
seguintes legislações no Brasil:
(A)

Lei 5991/73, Port 344/98, Lei 9965/2000 e mais
RDC, que complementam e atualizão as
listagens das Leis.

(B)

Lei 5991/72, Port 344/98, Lei 9965/2000 e mais
RDC, que complementam e atualizão as
listagens das Leis.

(C)

Lei 5991/71, Port 344/98, Lei 9965/2000 e mais
RDC, que complementam e atualizão as
listagens das Leis.

(D)

Lei 5991/74, Port 344/98, Lei 9965/2000 e mais
RDC, que complementam e atualizão as
listagens das Leis.

Questão

28

Os resíduos sólidos em saúde são classificados nos
seguintes grupos:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

A,B,C,D,E,F.
A,B,C,D,E,F,G.
A,B,C,D,E.
Nenhuma das alternativas.

29

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define
“medicamentos essenciais como aqueles que
satisfazem às necessidades de saúde prioritárias da
população, os quais devem estar acessíveis em todos
os momentos, na dose apropriada, a todos os
segmentos da sociedade (WHO, 2002).” No Brasil, o
órgão responsável pelo uso racional, assistência
medicamentosa e por organizar as classificações
medicamentosas é:
(A)
(B)
(C)
(D)

ANVISA.
SUS.
Ministério da Saúde.
RENAME.

Cargo: FARMACÊUTICO HOSPITALAR

30
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O texto está correto, menos a Home-Care.
O texto está correto.
O texto está correto, menos Tancredo Neves.
O texto está todo incorreto.

RASCUNHO

DESTAQUE AQUI

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

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