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CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA                                      PROVA: C. ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO 
 
Responda as questões nº 01 e 02, com base na Portaria GM/MS nº 3.916/98 – Aprova a Política Nacional 
de Medicamentos.  
 
01- A promoção do uso de medicamentos genéricos será, igualmente, objeto de atenção especial. Portanto, o 
gestor Federal deverá identificar os mecanismos necessários para tanto, por exemplo, a adequação do 
instrumento legal específico. Essa adequação deverá contemplar aspectos essenciais que favoreçam a 
consolidação do uso dos genéricos, tais como:  
I- a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nos editais, propostas, contratos e notas fiscais – bem 
como de exigências sobre requisitos de qualidade dos produtos; 
II- a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nas compras e licitações públicas de medicamentos 
realizados pela Administração Pública; 
III- a adoção de exigências específicas para o aviamento de receita médica ou odontológica, relativas à sua 
forma e à identificação do paciente e do profissional que a prescreve; 
IV- a apresentação da denominação genérica apenas nas embalagens, não havendo necessidade de conter a 
apresentação da denominação genérica nos rótulos, bulas, prospectos, textos e demais materiais de divulgação 
e informação médica. 
Estão corretas as assertivas: 
a) I, II e III. 
b) II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I e IV. 
 
02- Assinale a alternativa incorreta: 
a) Assistência ambulatorial é o conjunto de procedimentos médicos e terapêuticos de baixa complexidade, 
possíveis de realização em ambulatórios e postos de saúde.  
b) Centrais farmacêuticas são almoxarifados centrais de medicamentos, geralmente na esfera estadual, onde é 
feita a estocagem e distribuição para hospitais, ambulatórios e postos de saúde. 
c) Assistência farmacêutica é o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um 
paciente, geralmente como resposta a apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. 
Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento. São elementos 
importantes da orientação, entre outros, a ênfase no cumprimento da dosagem, a influência dos alimentos, a 
interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de 
conservação dos produtos.  
d) Bioequivalência é a condição que se dá entre dois produtos farmacêuticos que são equivalente farmacêuticos 
e que mostram uma mesma ou similar biodisponibilidade segundo uma série de critérios. Para tanto, dois 
produtos farmacêuticos devem considerar-se como equivalentes terapêuticos. 
 
Responda a questão nº 03, com base na Portaria GM/MS nº 2.084/2005 – Estabelece normas, 
responsabilidades e recursos a serem aplicados no financiamento da Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica e define o Elenco Mínimo Obrigatório de Medicamentos.  
 
03- Com relação ao financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica, atribua V se a assertiva for 
verdadeira ou F, se for falsa e, após, assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
(    ) O financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica é de responsabilidade dos gestores das 
três esferas do Sistema Único de Saúde e deve garantir a disponibilidade dos medicamentos definidos em 
pactuações nas Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite. 
(    ) O elenco de medicamentos objeto desse financiamento deve estar fundamentado na Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais – RENAME, respeitando suas atualizações. 
(    ) O financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica integra o conjunto de recursos destinados 
ao financiamento da Atenção Básica, nas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde. 
a) V – V - V 
b) V - F – V 
c) F – V – F 
d) F – F - V 
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CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA                                      PROVA: C. ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO 
 
Responda a questão nº 04, com base na Resolução nº 328, de 22 de julho de 1999 e alterações - Dispõe 
sobre requisitos exigidos para a dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e 
drogarias. 
 
04- Para a prestação de serviços de aplicação de injeção a drogaria deve dispor de:  
I- local separado, adequado e equipado para aplicação de injetáveis com acesso independente de forma a não 
servir de passagem para outras áreas;  
II- instalações em condições higiênico-sanitárias satisfatórias e em bom estado de conservação;  
III- profissional legalmente habilitado para realização dos procedimentos;  
IV- condições para o descarte de perfuro-cortantes de forma adequada com vistas a evitar riscos de acidentes e 
contaminação, bem como, dos outros resíduos resultantes da aplicação de injetáveis.  
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a I e a II estão corretas. 
b) Apenas a II e a III estão corretas. 
c) Apenas a I, a III e a IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
Responda a questão nº 05, com base na Portaria GM/MS nº 2.577, de 27 de outubro de 2006. Aprova o 
Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional.  
 
05- Para a autorização e o fornecimento dos medicamentos do componente de medicamentos de dispensação 
excepcional (CMDE) serão considerados dentre outros, os seguintes instrumentos: 
I) CNS - Cartão Nacional de Saúde - documento de identificação do usuário do SUS. 
II) LME - Laudo para Solicitação/Autorização de Medicamentos de Dispensação Excepcional, instituído por ato 
normativo específico da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS); 
III) APAC/MEIO MAGNÉTICO - Autorização de Procedimento de Alta Complexidade/Custo - instrumento 
disponível em meio magnético, para coleta de informações gerenciais e cobrança de procedimentos 
ambulatoriais de alta complexidade/custo e medicamentos de dispensação excepcional. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a I está correta. 
b) Apenas a I e a II estão corretas. 
c) Apenas a III está correta. 
d) Todas estão corretas. 
 
Responda a questão nº 06, com base na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
 
06- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, dentre 
outras, as seguintes atribuições: 
I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de, 
saúde; 
II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde; 
III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais; 
IV - elaboração e atualização periódica do plano de saúde; 
Estão corretas as assertivas: 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) II e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
A questão de nº 07 refere-se à Lei Orgânica do município de Flores da Cunha. 
 
07- Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Presidente da Câmara vota somente quando houver empate, quando a matéria exigir presença de dois 
terços e nas votações secretas. 
b) Os Vereadores poderão desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de 
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. 
c) A Câmara receberá o Prefeito, em sessão previamente designada, sempre que este manifestar o interesse de 
vir à Câmara a fim de expor assuntos de interesse público. 
d) Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da Câmara interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno. 
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CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA                                      PROVA: C. ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO 
 
As questões nº 08 a 10 referem-se à Lei Complementar nº 095/2013 (Regime Jurídico dos Servidores). 
  
08- Analise as afirmativas: 
I- A nomeação em cargo público será feita em comissão ou em caráter efetivo. 
II- A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação obtida pelos candidatos e ao prazo de 
validade do concurso público. 
III- É de cinco (5) dias o prazo para o empossado entrar em exercício, contados da data da posse, sendo que o 
exercício deve ser dado pelo Prefeito Municipal e será registrado no seu assentamento funcional. 
IV- Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria, não podendo reverter o 
servidor aposentado que já tiver completado setenta anos de idade. 
Em análise as afirmativas acima, podemos inferir que está incorreta apenas a:  
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
09- ____________ é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição, mediante ato da autoridade 
competente. 
a) Transferência 
b) Relotação  
c) Designação 
d) Promoção 
 
10- Será concedida licença ao servidor ocupante de cargo efetivo, por motivo de doença do cônjuge ou 
companheiro, do pai ou da mãe, do filho, enteado ou menor sob guarda para fins de adoção e de irmão, 
mediante inspeção de saúde oficial e estudo social. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até 
________, e, após, sem remuneração, em até o máximo de ___________. 
a) cinco meses - três anos 
b) três meses - quatro anos 
c) dois meses - dois anos 
d) um mês - dois anos 
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CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA                                                                             PROVA: PORTUGUÊS 
 
OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, alterado 
pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de transição de 1

o
 de janeiro de 2009 a 31 de 

dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.”. 
 
 

Pitangueira inspiradora 
 
 As árvores daquele bosque tornavam o residencial ainda mais atraente e harmonioso. Em pouco tempo, 
a pitangueira passou a mesclar o verde das folhas com vários tons de vermelho das frutinhas. Os pássaros 
sentiam-se em casa, como que num grande refeitório. As duas meninas, Luisa e Mariana, gostavam de brincar 
no bosque. Naquela manhã, sem nenhum ruído estrondoso, _________ uma fantástica ideia: colher pitangas e 
vender aos moradores. Colhidas as frutas, tocaram …...... campainha dos apartamentos: três pitangas por um 
real. Os rendimentos seriam destinados ao Projeto Mão Amiga, que _________ crianças em situação de 
vulnerabilidade social. 
 Senti uma grande emoção quando recebi um saquinho com as moedas arrecadadas com a 
comercialização das pitangas. Um gesto que ultrapassou a quantidade para elevar a solidariedade. Pensei 
comigo: o mundo não está perdido, como alguns pensam. Quando crianças de sete anos colhem algumas 
frutinhas para ajudar outras crianças, em situação menos favorável, a esperança de um mundo novo deixa de 
ser distante e anônima. Nem os pais sabiam do incrível plano de ação fraterna. A alegria contagiou os 
presentes. O fato não sai da lembrança. Um aprendizado e tanto. 
 Toda vez que meus olhos alcançarem uma pitangueira recordarei do doce coração das duas meninas 
que comercializaram pitangas, para auxiliar outras crianças em situação social desfavorável. Onde está alguém 
fazendo o bem, a emoção se torna incontida. Evidente que esses gestos deveriam estar multiplicados nos 
diversos ambientes de convivência humana. Afinal, a bondade nunca deixou de ser significativa. Talvez os 
humanos andaram um tanto esquecidos de tal prática. Aprender com as crianças é alcançar a essência. 
 Nem todos levam jeito para comercializar pitangas. Porém, todos podem usar da criatividade que é 
inerente …...... bondade. Faz bem fazer o bem. Se não  …...... nada para ser ofertado, ainda assim restam 
muitas opções: escutar quem necessita desabafar, abraçar quem já não tem motivos para continuar a 
caminhada, sorrir para quem foi tomado pela tristeza, acolher quem está sem rumo, amar quem nunca provou 
da gratuidade do amor. Antes que a pitangueira _________ novamente, é importante dar-se conta que somente 
um coração de criança é capaz de entender que a fraternidade é possível e que a solidariedade é um fruto 
encontrado em todas as estações.  
 
                                               (Frei Jaime Bettega – Jornal Correio Riograndense – 18/11/2015 – adaptado) 
 
As questões a seguir referem-se ao texto acima: 
 
11- Considerando o contexto, as lacunas pontilhadas (…...) devem ser preenchidas, respectivamente, por: 
a) à – à - há 
b) a – à - a 
c) a – à - há 
d) à – a – a 
 
12- Qual alternativa preenche correta e respectivamente as lacunas tracejadas ( _______ ) do texto? 
a) tiveram – auxilia - floresça 
b) teve – auxiliam - floreça 
c) tiveram – auxiliam - floressa 
d) tendo – auxilia - floresça 
 
13- Analise o período a seguir, retirado do texto, e considere as assertivas abaixo: 
“Pensei comigo: o mundo não está perdido, como alguns pensam.” 
I – É um período composto por três orações. 
II – “Pensei comigo:” é a oração principal. 
III – Na primeira oração o sujeito é inexistente. 
Quais estão corretas: 
a) Apenas a I e a II. 
b) Apenas a I e a III. 
c) Apenas a II e a III. 
d) A I, a II e a III. 
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CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA                                                                             PROVA: PORTUGUÊS 
 
14- Analise as afirmações abaixo, assinalando V para as verdadeiras ou F, para as falsas: 
(   ) Em “A alegria contagiou os presentes.” a forma verbal “contagiou” significa que a alegria se espalhou entre 
os presentes. 
(  ) Em “...três pitangas por um real.”, a expressão “três pitangas” foi usada no sentido denotativo. 
(  ) Em “...recordarei do doce coração das duas meninas...” foi usada uma figura de linguagem. 
(  ) Em “...a emoção se torna incontida.” a palavra “incontida” significa “controlável”. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) F – F – V – V 
b) F – F – V – F 
c) V – V – V – F 
d) V – F – V – F 
 
15- Assinale a alternativa que apresenta uma oração que pode ser transposta para a voz passiva: 
a) “Aprender com as crianças é alcançar a essência.” 
b) “Antes que a pitangueira _________ novamente,...” 
c) “O fato não sai da lembrança.” 
d) “Quando crianças de sete anos colhem algumas frutinhas...” 
 
16- Leia: “As duas meninas, Luisa e Mariana, gostavam de brincar no bosque.” 
Analisando sintaticamente a oração acima, é INCORRETO afirmar que: 
a) “Luisa e Mariana” exerce a função sintática de aposto. 
b) “gostavam” exerce a função sintática de verbo transitivo indireto 
c) “As duas meninas” exerce a função sintática de sujeito composto 
d) ”duas” exerce a função sintática de adjunto adnominal 
 
17- Leia o segmento: “... escutar quem necessita desabafar, abraçar quem já não tem motivos para continuar a 
caminhada, sorrir para quem foi tomado pela tristeza,...”.  De acordo com a gramática, os verbos em destaque 
estão na forma nominal denominada: 
a) particípio 
b) subjuntivo 
c) infinitivo 
d) gerúndio 
 
18- Leia com atenção: 
I – Em “Um gesto que ultrapassou a quantidade...” o conetivo “que” substitui a palavra “gesto”. 
II – Em “Evidente que esses gestos deveriam estar multiplicados...” (3º parágrafo) o pronome “esses” retoma 
informações contidas anteriormente no texto. 
III – Em “Antes que a pitangueira _________ novamente,...” a expressão “Antes que” tem valor semântico de 
tempo. 
Estão corretas: 
a) Apenas a I e a II. 
b) Apenas a I e a III. 
c) Apenas a II e a III. 
d) A I, a II e a III. 
 
19- Na oração “Os pássaros sentiam-se em casa, como que num grande refeitório”. 
O conetivo destacado estabelece entre os termos uma relação de: 
a) adição 
b) conformidade 
c) advertência 
d) comparação 
 
20- Analise as assertivas abaixo relacionadas à pontuação: 
I – Em “... _________ uma fantástica ideia: colher pitangas e vender aos moradores.” os dois pontos foram 
usados para introduzir a fala de um personagem. 
II- Em “Naquela manhã, sem nenhum ruído estrondoso,...” a primeira vírgula isola um aposto. 
III – “Em pouco tempo, a pitangueira passou a mesclar...” a vírgula foi usada para separar termos deslocados de 
sua posição normal na frase. 
Está (ão) correta (s): 
a) Apenas a I e a II 
b) Apenas a II  
c) Apenas a III 
d) Apenas a II e a III 
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21- Dentre as orações a seguir, o predicado é classificado como nominal em: 
a) “Talvez os humanos andaram um tanto esquecidos de tal prática.” 
b) “Um gesto que ultrapassou a quantidade...” 
c) “Os pássaros sentiam-se em casa, como que num grande refeitório.” 
d) “Porém, todos podem usar da criatividade...” 
 
22- Marque a alternativa que apresenta a adequada justificativa para a acentuação dos vocábulos “desfavorável” 
e “refeitório”, retirados do texto: 
a) a primeira é paroxítona terminada em ditongo e a segunda é uma proparoxítona 
b) a primeira é paroxítona terminada em “l” e a segunda é paroxítona terminada em ditongo 
c) a primeira é oxítona terminada em “el” e a segunda é paroxítona terminada em ditongo 
d) as duas são paroxítonas terminadas em ditongo 
 
23- Leia os segmentos: 
“... a emoção se torna incontida.” 
“Os pássaros sentiam-se em casa,...” 
Quanto à colocação pronominal, nos segmentos acima há: 
a) Mesóclise e próclise respectivamente. 
b) Duas ênclises. 
c) Uma próclise e uma ênclise, respectivamente. 
d) Ênclise e mesóclise respectivamente. 
 
24- Assinale a frase abaixo, cuja palavra grifada contempla um artigo indefinido: 
a) “Senti uma grande emoção quando recebi um saquinho com as moedas arrecadadas...” 
b) “... a solidariedade é um fruto encontrado em todas as estações.”  
c) “Nem os pais sabiam do incrível plano de ação fraterna.” 
d) “Aprender com as crianças é alcançar a essência.” 
 
25- Em um dos segmentos abaixo o verbo está no futuro do pretérito do modo indicativo. Identifique-o: 
a) “... recordarei do doce coração das duas meninas...” 
b) “Evidente que esses gestos deveriam estar multiplicados...” 
c) “Toda vez que meus olhos alcançarem uma pitangueira...” 
d) “Quando crianças de sete anos colhem algumas frutinhas...” 
 
PROVA: MATEMÁTICA 
 
26- Na fazenda de Manuel existem cavalos, porcos e gansos, totalizando 48 animais e 152 patas. Responda 
quantos gansos existem na fazenda.  
a) 20 
b) 34 
c) 13 
d) 15 
 
27- Determine a dimensão maior de um retângulo sabendo que seu perímetro vale 136m e sua área é de 
1.107m². 
a) 52 
b) 41 
c) 38 
d) 27 
 
28- Qual o valor do capital que aplicado por um ano e meio, a uma taxa de 1,3% ao mês, em regime de juros 
simples resulta em um montante de R$ 68.610,40 no final do período?  
a) R$ 45.600,00 
b) R$ 36.600,00 
c) R$ 55.600,00 
d) R$ 60.600,00 
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29- Ao financiar um apartamento, José fechou o contrato com a financeira da seguinte forma: o valor das 12 
prestações do ano devem ser iguais e o valor da prestação mensal sofrerá um acréscimo de R$ 85,00 ao valor 
pago, mensalmente, no ano anterior. Considerando que ele terá 25 anos para pagar o apartamento e que o valor 
da prestação no primeiro ano é de R$ 275,00, determine o valor da prestação no décimo quinto ano.  
a) R$ 2.800,00 
b) R$ 1.105,00 
c) R$ 3.100,00 
d) R$ 1.465,00 
 
30- Usando uma máquina de lavar louça meia hora por dia, durante 10 dias, o consumo de energia será de 6 
kWh. Qual será o consumo da mesma máquina, se ela for usada o triplo por dia durante 15 dias?  
a) 23kw/h 
b) 15kw/h 
c) 32kw/h 
d) 27kw/h 
 
31- Uma empresa gasta R$ 3.600,00 com 12 funcionários, trabalhando em uma obra 6 horas por dia durante 5 
dias. Com a crise, a empresa demitiu 3 funcionários e aumentou a carga horária para 8 horas por dia. Quanto 
essa empresa irá gastar com o pagamento desses funcionários em uma semana?  
a) R$ 5.040,00 
b) R$ 6.000,00 
c) R$ 4.500,00 
d) R$ 2.000,00 
 
32- Determine a medida da diagonal menor de um losango, sabendo que ele tem área de 45.000m² e diagonal 
menor medindo a quarta parte da diagonal maior.  
a) 290m 
b) 90m 
c) 150m 
d) 185m 
 
33- O auditório de uma escola será construído de modo que a primeira fileira tenha 12 poltronas, a segunda 
fileira tenha 14 poltronas e a terceira fileira 16 poltronas; as demais fileiras se compõem de acordo com a 
sequência. Se o auditório terá lugar para 476 pessoas sentadas, de quantas fileiras será constituído o auditório? 
a) 13 
b) 17 
c) 22 
d) 28 
 
34- Ao comprar um sofá que custava R$ 3.800,00 Antônio recebeu um desconto de 11,5%. Sendo assim, quanto 
ele pagou pelo produto?  
a) R$ 437,00 
b) R$ 3.363,00 
c) R$ 2.650,00 
d) R$ 3.987,00 
 
35- Uma taça será fabricada em formato de um cone e terá 16cm de diâmetro e altura correspondente ao triplo 
do raio. Qual será a capacidade desta taça? (Utilize π = 3,14).  
a) 1.607,68cm³ 
b) 1.903cm³ 
c) 2.340,87cm³ 
d) 1.250,92cm³ 
 
36- Um pintor gasta 2 galões de tinta para pintar uma parede de 45m². Responda quantos litros de tinta serão 
necessários para pintar 135m², sabendo que cada  galão contêm 3,6L.  
a) 23L 
b) 19,3L 
c) 28,8L 
d) 21,6L 
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37- Por quanto tempo deve ficar aplicado um capital para que o juro seja igual a três vezes o capital, se a taxa 
de juros simples for 5% ao mês? 
a) 2 anos 
b) 7 anos 
c) 5 anos 
d) 10 meses 
 
38- Um trapézio possui 11m de altura e área igual a 561m². Determine a medida da base maior sabendo que ela 
é o quíntuplo da base menor. 
a) 56m 
b) 70m 
c) 85m 
d) 94m 
 
39- Existem quatro números inteiros e consecutivos que a soma resulta em 2.398. Determine o terceiro número. 
a) 550 
b) 789 
c) 600 
d) 598 
 
40- Quantos são os múltiplos de 4 compreendidos entre os números 6 e 53? 
a) 15 
b) 9 
c) 17 
d) 12 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 




