
 

1 

 Estado de Santa Catarina 

Município de São João do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 002/2017 

 

 

                                                                                                                          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 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. 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 03h, 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. Está correto o que se afirma sobre as interações medicamentosas: 

A) A tetraciclina sofre quelação por antiácidos e alimentos lácteos, o que aumenta a toxicidade do 

antibiótico. 

B) A “reação do queijo” ocorre na interação entre inibidores da MAO e alimentos ricos em 

tiramina, por exemplo, queijo, e pode levar a uma perigosa crise hipertensiva. 

C) O uso concomitante de ácido acetilsalicílico e varfarina prejudica a terapia anticoagulante, pois 

o ácido acetilsalicílico pode deslocar a ligação da varfarina às proteínas plasmáticas, levando à 

redução do tempo de protrombina e do tempo de sangramento. 

D) O uso concomitante de fenitoína e cetoconazol leva a um aumento das concentrações 

plasmáticas de cetoconazol, devido à inibição enzimática hepática causada pela fenitoína. 

 

02. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmações sobre os betabloqueadores 

adrenérgicos. Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas de cima para 

baixo: 

(__) O bloqueio dos receptores β1 adrenérgicos cardíacos causa redução da frequência cardíaca e da 

contratilidade, e a consequente redução do débito cardíaco; 

(__) O nebivolol é um medicamento seletivo para o bloqueio de receptores β1 com uma ação adicional 

de vasodilatação mediada pela maior liberação de óxido nítrico; 

(__) Dentre os possíveis mecanismos anti-hipertensivos dos betabloqueadores está a inibição da 

liberação de renina pelas células justaglomerulares e aumento dos tônus vasomotor e vascular. 

A) V, V, F. 

B) V, F, F. 

C) F, F, V. 

D) F, V, F. 

 

03. Os organofosforados são compostos agrotóxicos ainda comercializados no Brasil. Sabendo que, 

tais compostos são inibidores irreversíveis da acetilcolinesterase, uma intoxicação por 

organofosforado não irá produzir: 

A) Miose e dor ocular. 

B) Sensação de aperto no tórax e respiração sibilante, devido ao aumento da secreção brônquica 

e broncoespasmo. 

C) Salivação extrema e contrações involuntárias. 

D) Taquicardia e hipertensão. 
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04. Os bloqueadores de canal de sódio utilizados como antiarrítmicos retardam a polarização e 

prolongam potencial de ação. São representantes desta classe de antiarrítmicos: 

A) Verapamil e diltiazem. 

B) Quinidina e lidocaína. 

C) Metoprolol e carvedilol. 

D) Adenosina e digoxina. 

 

05. Marque a alternativa que contenha apenas classes de medicamentos que podem ser utilizados no 

tratamento da asma brônquica: 

A) Anti-inflamatórios esteroidais, antagonistas de canal de cálcio e inibidores da mono amino 

oxidase. 

B) Agonistas β2 adrenérgicos, antagonistas de receptor de cisteinil-leucotrienos e antagonistas 

dos receptores muscarínicos.  

C) Agonistas muscarínicos, xantinas e anti-inflamatórios não esteroidais. 

D) Inibidores da transcriptase reversa, alcaloides da vinca e agonistas adrenérgicos. 

 

06. Sobre os fármacos utilizados como anti-inflamatórios é correto afirmar: 

A) O efeito antipirético dos anti-inflamatórios não esteroidais deve-se, em parte, à redução de 

prostaglandina responsável pela elevação do ponto de ajuste hipotalâmico para o controle da 

temperatura. 

B) O ácido acetilsalicílico provoca inativação da ciclooxigenase de forma reversível e seletiva para 

COX-2. 

C) Os agentes seletivos da COX-2 são antiartríticos eficientes, porém não possuem eficácia 

analgésica no alívio da dor. 

D) Os efeitos indesejáveis mais comuns dos anti-inflamatórios não esteroidais são efeitos 

gastrintestinais, que resultam principalmente da inibição da COX-2.  

 

07. Está correto o que se afirma sobre as substâncias que afetam a coagulação sanguínea: 

A) A hirudina é um anticoagulante derivado da sanguessuga medicinal, age como análogo da 

trombina, com ação agonista nos receptores de trombina. 

B) A rivaroxabana é um anticoagulante oral, que age como antagonista de vitamina K. 

C) As heparinas de baixo peso molecular podem ser administradas apenas por via intravenosa. 

D) A varfarina atravessa a placenta e não deve ser administrada durante os primeiros meses de 

gravidez, devido ao seu efeito teratogênico.  
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08. Marque a alternativa que contenha uma planta rica em heterosídeos antraquinônicos, utilizada 

como droga vegetal: 

A) Espinheira santa. 

B) Castanheiro da índia. 

C) Cáscara sagrada. 

D) Hamamélis. 

 

09. Dentre as Doenças de Notificação Compulsória, encontra-se a febre maculosa e outras 

riquetisioses, que devem ter notificação imediata. O tratamento desta doença deve ser realizado com: 

A) Desonida. 

B) Valaciclovir. 

C) Itraconazol. 

D) Doxiciclina. 

 

10. A ocorrência de malária, seja região amazônica ou não, deve ser notificada. Está correto o que se 

afirma sobre esta doença: 

A) A escolha do tratamento independe da espécie de plasmódio infectante, pois não há 

especificidade no tratamento. 

B) Indivíduos primoinfectados tendem a apresentar formas mais brandas da doença. 

C) A decisão sobre o tratamento deve levar em consideração a idade do paciente, devido à maior 

toxicidade ser em crianças e idosos. 

D) É transmitida através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, infectada 

por Plasmodium, um tipo de protozoário. 

 

11. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmações sobre comprimidos revestidos. Em 

seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas de cima para baixo: 

(__) A utilização de revestimentos por película em comprimidos é caracterizada pela deposição de uma 

camada de fina espessura contendo polímeros; 

(__) O processo de revestimento por película deve apresentar condições que permitam equilíbrio entre 

a quantidade de líquido a ser pulverizado e a secagem, além da uniformidade de distribuição sobre a 

superfície do núcleo; 

(__) Excipientes utilizados no núcleo podem influenciar a adesão do revestimento por alterar a 

molhabilidade e o grau de ligação interfacial núcleo-película. 

A) F, V, F. 
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B) V, V, F. 

C) V, V, V. 

D) V, F, V. 

 

12. Excipiente farmacêutico é qualquer componente, que não seja substância ativa, adicionado 

intencionalmente à formulação de uma forma farmacêutica. Sobre os excipientes está correto o que 

se afirma em: 

A) Os aglutinantes são agentes usados para promover adesão das partículas durante a 

granulação e compressão de formas farmacêuticas sólidas. 

B) Agentes tamponantes são substâncias adicionadas com a finalidade de diminuir a tensão 

superficial na interface sólido/líquido. 

C) Dextrose, manitol, sorbitol, ciclamato sódico e esteviosídeo são exemplos de agentes 

lubrificantes. 

D) Amarelo de tartrazina, clorofila e cúrcuma são exemplos de agentes antioxidantes utilizados 

nas formulações. 

 

13. De acordo com a legislação vigente é permitido em uma drogaria: 

A) No ambiente destinado à prestação de serviços farmacêuticos dispor de toalha reutilizável, 

desde que seja de uso individual. 

B) O acesso ao sanitário ser feito através do ambiente destinado aos serviços farmacêuticos. 

C) Realizar a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, solicitados por meio 

remoto, como telefone, e internet. 

D) A prestação de serviços tais como a perfuração de lóbulo auricular, aferição de parâmetros 

fisiológicos e bioquímico e a administração de medicamentos. 

 

14. De acordo com a Portaria SVS/MS N° 344/98, sobre medicamentos de controle especial, é correto 

afirmar: 

A) A dispensação do anti-inflamatório celecoxibe deve ser realizada com retenção da segunda via 

da receita de controle especial. 

B) O medicamento carbamazepina pode ser dispensado em quantidade suficiente para até seis 

meses de tratamento. 

C) A dispensação de medicamentos anabolizantes deve ser realizada com a retenção da 

notificação de receita A, de cor amarela. 

D) O medicamento sibutramina deve ser dispensado com retenção da primeira via da receita de 

controle especial e em quantidade suficiente para até 60 dias de tratamento.  
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15. É de competência da Direção Municipal do Sistema Único de Saúde: 

A) Coordenar ações de vigilância epidemiológica. 

B) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade. 

C) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 

D) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

 

16. São princípios que regem as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados 

ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, exceto: 

A) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 

B) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 

C) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

D) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 

orientação programática. 

 

17. Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde está correto o que se 

afirma em: 

A) A Conferência de Saúde reúne-se a cada dois anos com a representação dos vários segmentos 

sociais. 

B) A Conferência de Saúde tem como objetivo avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. 

C) O Conselho de Saúde é convocado pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pela 

Conferência de Saúde. 

D) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto 

apenas por representantes do governo. 

 

18. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde. Está correto o que se afirma sobre os itens necessários à 

Estratégia Saúde da Família: 

A) A equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista 

em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou 

especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem, farmacêutico clínico e 

auxiliar de farmácia e agentes comunitários de saúde. 
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B) O número de agentes comunitários de saúde deve ser suficiente para cobrir no mínimo 60% 

da população cadastrada. 

C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo 

a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição. 

D) Cada profissional de saúde deverá atuar em apenas uma equipe de Saúde da Família, sem 

exceções.  

 

19. As atribuições da Comissão de Farmácia e Terapêutica incluem: 

A) Participar ativamente da educação permanente dirigida à equipe de saúde e assessorar todas 

as atividades relacionadas à promoção do uso racional. 

B) Observar os indicadores de controle de infecção e sensibilidade dos antimicrobianos, 

consumo e taxa de letalidade. 

C) Garantir a qualidade das nutrições enterais. 

D) Monitorar, agregar e analisar as notificações de queixas técnicas e ocorrência de eventos 

adversos com suspeita de envolvimento de equipamentos, produtos de diagnósticos de uso in 

vitro e produtos para a saúde. 

 

20. Sobre seleção de medicamentos é correto afirmar: 

A) Devem-se selecionar medicamentos com pouca evidência sobre segurança e eficácia clínica. 

B) Quando possível, eleger medicamentos de menor toxicidade relativa e menor comodidade 

posológica. 

C) Dar preferência à inclusão de associações fixas. 

D) Priorizar formas farmacêuticas que proporcionem maior possibilidade de fracionamento e 

adequação à faixa etária. 

 
 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões): 
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21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a 

consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra 

“radicalizando” (linha 14) tem como melhor significado: 

A) Tornar-se tão completo quanto possível. 

B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso. 

C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões. 

D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional. 

 

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para 

a manutenção da coesão textual: 

A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)” 

(Linhas 3 e 4). 

B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10). 
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C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12). 

D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 

16). 

 

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam 

jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que 

o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é: 

A) “jihadistas violentos”. 

B) “Aines Davis”. 

C) “que”. 

D) Indeterminado. 

 

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como 

_____________________. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo. 

 

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta: 

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13). 

A) “...foi convertido ao islã (...)”. 

B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”. 

C) “...converteu-se ao islã (...)”. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva. 

 

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário 

efetuar a seguinte alteração: 

A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de “crimes” (linha 13). 

B) Substituição da vírgula presente imediatamente após “arma” (linha 12) por travessão. 

C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16). 
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D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo “vezes” (linha 9). 

 

27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É correto afirmar que o termo “opressão” da 

frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto: 

A) “drogas” (linha 6). 

B) “armado” (linha 6). 

C) “diversas vezes” (linha 9). 

D) “de crimes” (linhas 12 e 13). 

 

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como: 

“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25). 

A) Oração coordenada explicativa. 

B) Oração subordinada adverbial conformativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real 

anterior a outra ação passada: 

A) Quando puder, irei ao mercado. 

B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado. 

C) As portas se abriram; ela tinha chegado. 

D) Espero que não a tenha irritado. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O 

Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem: 

“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba.” 

A) às; à. 

B) as; as. 

C) a; a. 

D) as; à. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem 

precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, 

o serviço europeu de polícia. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento 

de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a 

empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal 

também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017) 

No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não 

deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos 

atingidos os hackers solicitaram o pagamento de “resgate” em moeda virtual chamada de: 

A) Kaspersky. 

B) Bitcoins. 

C) WannaCry. 

D) Forcepoint. 

 

32. Complete a lacuna corretamente: 

O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 

de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções “apenas um rapaz latino-

americano” e “medo de avião”. 

A) Belchior. 

B) Kid Vinil. 

C) Cauby Peixoto. 

D) Almir Guineto. 

 

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima: 

A) Palmas e Boa Vista. 

B) Rio Branco e Palmas. 

C) Palmas e Porto Velho. 

D) Boa Vista e Porto Velho  

 

34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico. 

O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um 

apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã 

muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017) 

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo: 
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A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal. 

B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo. 

C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-

lo. 

D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais 

ativo financeiramente contra o terrorismo. 

 

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC: 

Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar. 

§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas: 

I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos; 

II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 

III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude; 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


