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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de: 

“FARMACÊUTICO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
01. De acordo com a Lei n°8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, está correto o que se afirma em: 

A) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde. 

B) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é de atribuição exclusiva da 

União. 

C) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser centralizado, hierarquizado e 

regionalizado. 

D) São vedados em todas as esferas de gestão do sistema Único de Saúde o pagamento, o 

ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico 

experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA. 

 

02. A Conferência de Saúde: 

I – reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais.   

II – avalia a situação de saúde e propõe as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 

III – é convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas.  

C) I, II e III. 

D) II, apenas. 

 

03. A respeito da dispensação do medicamento carbamazepina 200mg, comprimidos por via oral, é 

correto afirmar: 

A) Se em um receituário de controle especial a posologia prescrita for de dois comprimidos ao 

dia, o máximo de comprimidos a ser dispensado será 360 comprimidos.  

B) A validade do receituário de controle especial será de 60 dias a partir da data de emissão. 

C) Se no mesmo receituário de controle especial houver também a prescrição de amoxicilina 

500mg, os dois medicamentos poderão ser dispensados, desde que seja até 10 dias após a 

emissão da receita. 

D) A segunda via da receita deverá ser armazenada na drogaria por um período de cinco anos.  
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04. É incorreto afirmar sobre a Política Nacional de Atenção Básica: 

A) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas 

e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

B) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 

participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios 

definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações. 

C) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização, próxima da vida das pessoas. Deve ser 

o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da 

Rede de Atenção à Saúde. 

D) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das 

demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, 

observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda 

demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 

 

05. Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 

as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica compete: 

A) Ao Conselho de Saúde. 

B) Ao Ministério da Saúde. 

C) Às Secretarias Municipais de Saúde. 

D) Às Secretarias Estaduais de Saúde. 

 

06. Dentro da equipe de Atenção Básica cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os 

cadastros atualizados é atribuição específica do profissional: 

A) Enfermeiro. 

B) Agente Comunitário de Saúde. 

C) Farmacêutico. 

D) Médico. 

 

07. A teofilina é uma metilxantina com estrutura semelhante à cafeína e à teobromina. Sobre seu 

mecanismo de ação é correto afirmar: 
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A) Atua inibindo receptores de aldosterona resultando em uma vasodilatação e redução da 

pressão arterial. 

B) Exerce antagonismo nos receptores de acetilcolina, promovendo broncodilatação e redução 

de broncoespasmo. 

C) Atua inibindo as enzimas fosfodiesterases e reduz a responsividade brônquica à histamina, 

aeroalérgenos e outros mediadores e provoca broncodilatação. 

D) Promove redução da ação da enzima acetilcolinesterase, e pode ser utilizado no tratamento 

do glaucoma. 

 

08. Sobre os fármacos inibidores da ECA (enzima conversora da angiotensina) é correto afirmar: 

A) Os inibidores da ECA previnem completamente a formação de angiotensina II, pois inibem a 

única via de formação de angiotensina. 

B) Exercem seus efeitos na angiotensina II, bradicinina, óxido nítrico e prostaglandinas, 

reduzindo a pressão arterial e promovendo efeito antiproliferativo nos vasos, no coração e 

nos rins. 

C) Quando associados a diurético, os inibidores da ECA tem sua eficácia reduzida. 

D) A inibição da ECA determina maior destruição de algumas cininas, principalmente da 

bradicinina. 

 

09. Medicamentos antidepressivos produzem aumento na concentração de neurotransmissores na 

fenda sináptica através da inibição do metabolismo, bloqueio de recaptura neuronal ou atuação em 

autoreceptores pré-sinápticos. São classes de medicamentos que podem ser utilizados como 

antidepressivos, exceto: 

A) Agonistas de receptores muscarínicos. 

B) Inibidores da monoaminoxidase. 

C) Inibidores não seletivos da recaptura de monoaminas. 

D) Antagonistas α-2 adrenorreceptores.  

 

10. Sobre a utilização do fármaco primaquina está correto o que se afirma em: 

A) Sua indicação clínica é em casos de resistência a outros tratamentos, devido à sua alta 

neurotoxicidade. 

B) Não deve ser associada à cloroquina, devido ao aumento de toxicidade. 

C) É efetiva contra as formas exoeritrocitárias das espécies de plasmódios capazes de infectar o 

homem. 

D) Não é capaz de erradicar as formas hepáticas de plasmódios. 



 

5 

 

11. As estatinas são agentes hipolipemiantes que exercem os seus efeitos através: 

A) Do sequestro de ácidos biliares no intestino e impedem a sua reabsorção e circulação 

enterohepática. 

B) Da inibição seletiva da absorção de colesterol proveniente da dieta e de origem biliar. 

C) Do estímulo dos PPAR-a, promovendo um incremento na transcrição de alguns genes 

relacionados com o metabolismo lipídico. 

D) Da inibição da HMG-CoA redutase, enzima fundamental na síntese do colesterol, levando a 

uma redução do colesterol tecidual e um consequente aumento na expressão dos receptores 

de LDL. 

 

12. São doenças de notificação compulsória que podem ser tratadas com antibacterianos: 

A) Cólera e Febre Amarela. 

B) Febre Tifóide e Hanseníase. 

C) Hepatite C e Leptospirose. 

D) Escarlatina e Varicela. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 
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13. “...como haviam destacado os estudiosos décadas atrás.” (linhas 6 e 7). No trecho retirado do Texto, 

o verbo “haviam” encontra-se no plural, pois: 

A) Concorda com o sujeito simples. 

B) Não apresenta um sujeito determinado. 

C) Concorda com o sujeito composto. 

D) Está escrito de forma incorreta. 

 

14. “A brincadeira também mostra que no mundo há regras (...)” (linhas 13 e 14). Assinale a alternativa 

em que o termo retirado do Texto exerce a mesma função sintática que a partícula “que” sublinhada 

no trecho acima: 

A) “Toda criança” (linha 1). 

B) “Desenvolvimento infantil” (linha 3). 

C) “Só” (linha 3). 

D) A partícula “que” em questão não exerce função sintática. 

 

15. Sobre as orações (1) “e forma o pensamento mágico” (linha 10) e (2) “Para uma criança, qualquer 

objeto vira brinquedo.” (linhas 12 e 13) do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração 

principal respectiva. 

B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por conjunções. 

C) A oração (1) desempenha função aditiva em relação à oração principal, enquanto que a oração 

(2) é assindética. 

D) As partículas “para” e “vira” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica. 

 

16. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula presente imediatamente após “aprendizagem” 

(linha 5) no Texto é de uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adnominal deslocado. 

C) Obrigatório, para isolar elementos de mesma função sintática. 

D) Facultativo, para isolar um aposto.  

 

17. A segunda oração do período abaixo relaciona-se à oração principal. Apesar de não possuir 

conectivo explícito, ela mantém com a primeira oração determinado valor semântico, caracterizado 

como:  
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“Não é só entretenimento; ela tem alto valor de aprendizagem, desenvolvimento do cérebro, social e 

cultural (...)” (linhas 3 a 6) 

A) Tempo. 

B) Explicação. 

C) Consecução. 

D) Fim. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a respeito de quais as 

obras de arte são de Michelangelo: 

(__) A Última Ceia. 

(__) O Juízo Final. 

(__) Afrescos no teto da Capela Sistina. 

A) F-V-V. 

B) V-F-F. 

C) V-F-V. 

D) F-F-F. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de mercado comum: 

A) Circulação restrita de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco 

econômico. 

B) Bloco de países que adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. 

C) Aumento progressivo das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte do bloco 

econômico. 

D) Livre circulação de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco econômico. 

 

20. Analise: 

Com média da população passando de 100 anos, países desenvolvidos vivem 'bomba-relógio da 

aposentadoria', diz Fórum Econômico Mundial. 

Segundo organização, deficit previdenciário de seis países somará US$ 225 trilhões em 2050 se não 

forem aplicadas mudanças como aumento da idade de aposentadoria para 70 anos. 

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima evidencia um problema econômico presente em vários países. Sobre o tema assinale 

a alternativa correta: 
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A) Equilibrar as contas da Previdência é um desafio que está no centro do debate das reformas 

brasileiras, porém, trata-se de uma tarefa bem mais fácil para as nações desenvolvidas. 

B) Os gastos previdenciários preocupam à medida que a expectativa de vida aumenta. 

C) A recomendação do Fórum Econômico Mundial é criar políticas para restringir o acesso aos 

planos de aposentadoria, especialmente ao trabalhador informal e autônomo. 

D) O Japão e a China são países que tem a demografia como o principal gerador do déficit 

previdenciário, na China, por causa da política do filho único, e no Japão, por conta da 

tendência de envelhecimento da sua população. Por estes motivos nos casos desses países a 

principal solução é incentivar que os casais tenham mais que um filho. 

 


