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Concurso Público 

ANTÔNIO PRADO/RS 
 

Auxiliar de Farmácia 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

20 
10 
10 
20 

Total de questões 60 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

De onde veio a expressão “sem eira nem beira”? 
 

Fulano não tem eira nem beira, ou seja: não tem 
onde cair morto. A expressão veio de Portugal, de navio. 
A palavra “eira” vem do latim “área”, significando um 
espaço de terra batida, lajeada ou cimentada, próximo às 
casas, nas aldeias portuguesas, onde se malhavam, 
trilhavam, limpavam e secavam cereais. Depois da 
colheita, os cereais ficavam ao ar livre e ao sol, a fim de 
serem preparados para a alimentação ou para serem 
armazenados. 

Quem ____________ uma eira era proprietário e 
produtor, com terras, casa e bens. Quer dizer que tinha 
riqueza, poder e status social, explica o professor de 
Língua Portuguesa Ari Riboldi. 

Já a beira é a aba da casa, aquela extensão do 
telhado que ________ para proteger da chuva. “Quem 
não tem eira nem beira não é dono de terra nem de casa. 
Nos tempos atuais, é um sem-teto, um sem-terra. Diz-se 
de quem vive miseravelmente, na extrema pobreza”, 
esclarece Riboldi. 

O professor conta que a expressão ganhou 
popularidade devido à sua rima. Ela mostra a condição de 
uma legião cada vez maior de famintos e miseráveis, “na 
margem das cidades e das estradas, à espera de dias 
melhores”. 

https://www.terra.com.br... - adaptado. 
 

1) Considerando-se a concordância, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) possuísse - serve 
b) possuísses - serve 
c) possuíssem - serve 
d) possuíssem - servem 
e) possuísse - servem 
 

2) Considerando-se o texto, analisar a sentença abaixo: 
 
A expressão “sem eira nem beira” veio do Latim e provém 
de uma região do Brasil (1ª parte). A palavra “eira” tem 
ligação com um espaço de terra (2ª parte). A expressão 
designa alguém muito necessitado (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

3) Segundo seu sentido no texto, assinalar a alternativa 
que apresenta um sinônimo de “legião” (último parágrafo): 
 
a) Região. 
b) Cidade. 
c) Morada. 
d) Rua.  
e) Multidão. 
 

4) No trecho “Ela mostra a condição de uma legião cada 
vez maior de famintos e miseráveis.”, as palavras 
sublinhadas são classificadas, respectivamente, como: 
 
a) Verbo; adjetivo; verbo. 
b) Substantivo; substantivo; verbo. 
c) Verbo; substantivo; adjetivo. 
d) Adjetivo; verbo; substantivo. 
e) Verbo; verbo; adjetivo. 
 

5) Quanto às formas nominais do verbo, assinalar a 
alternativa que apresenta um trecho do texto no qual o 
verbo sublinhado está no particípio: 
 
a) Fulano não tem eira nem beira. 
b) ... onde se malhavam, trilhavam, limpavam e secavam 

cereais. 
c) ... a fim de serem preparados para a alimentação... 
d) ... para proteger da chuva. 
e) O professor conta que a expressão... 
 

6) Conforme a grafia das palavras, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
É preciso ____________ seus direitos para que 
_________ menos guerras.   
 
a) reivindicar - existam 
b) reinvindicar - existão 
c) reinvindicar - existam 
d) reivindicar - exsistam 
e) reivindicar - existão 
 

7) Em relação à acentuação, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Responsábilidade. 
b) Cipó. 
c) Jóia. 
d) Ponêi. 
e) Colméia. 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  2 
 

8) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Alguns cortes são ______________, porém outros são tão 
____________ que as pomadas são __________. 
 
a) superficials - grandões - inútis 
b) superficials - grandãos - inúteis 
c) superficiais - grandães - inútels 
d) superficiais - grandões - inúteis 
e) superficiais - grandãos - inúteis 
 

9) Assinalar a alternativa que relaciona masculino e 
feminino INCORRETAMENTE: 
 
a) Parente - parenta. 
b) Cavalheiro - dama. 
c) Cônsul - consulesa. 
d) Freguês - freguesa. 
e) Ladrão - ladrã. 
 

10) Considerando-se a flexão das palavras, analisar a 
sentença abaixo: 
 
“Casebre” é o aumentativo de “casa” (1ª parte). A palavra 
“boca” possui mais de um aumentativo, por exemplo, 
“bocarra” e “bocaça” (2ª parte). Na frase “Eu caminho para 
casa.”, a palavra sublinhada é um diminutivo (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

11) Assinalar a alternativa que apresenta um antônimo do 
vocábulo sublinhado no trecho “A aula abrangeu as 
dúvidas dos alunos.”: 
 
a) Compreendeu. 
b) Esclareceu. 
c) Ativou. 
d) Rejeitou. 
e) Reforçou. 
 

12) Tendo em vista os termos da oração, assinalar a 
alternativa que apresenta o sujeito corretamente 
sublinhado: 
 
a) As meninas gostam tanto de brincar. 
b) Aos alunos foram entregues as provas. 
c) Semana passada, fui ao cinema.   
d) Quanto dinheiro você tem? 
e) Eu encontrei Ana no restaurante. 

13) Quanto à concordância nominal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Alunos e alunas educados são bem vistos. 
II. Eles estavam só. 
III. Envio anexo ao e-mail o contrato. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

14) Quanto à concordância verbal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A maioria das pessoas sabe no que quer trabalhar. 
(---) É três horas? 
(---) Haviam várias formas de resolver a questão. 
 
a) C - C - E. 
b) C - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - C. 
 

15) Na palavra “fritadeira”, quantos encontros 
consonantais existem? 
 
a) Um. 
b) Dois.  
c) Três. 
d) Quatro. 
e) Nenhum. 
 

16) Assinalar a alternativa que apresenta uma palavra 
proparoxítona: 
 
a) Inigualável. 
b) Brasil. 
c) Comissão. 
d) Escola. 
e) Aritmética.  
 

17) Em relação à divisão silábica, assinalar a alternativa 
que apresenta uma palavra com divisão CORRETA: 
 
a) Apa-re-lho. 
b) E-xce-ção. 
c) Na-sceu. 
d) As-sas-si-no. 
e) Brut-o. 
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18) Considerando-se a classificação das palavras quanto 
ao número de sílabas, analisar os itens abaixo: 
 
I. “Entendimento” é uma palavra polissílaba. 
II. “Rua” é uma palavra monossílaba. 
III. “Mudanças” é uma palavra trissílaba. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

19) Considerando-se o uso ou não das vírgulas, marcar C 
para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Quem pode me ajudar? 
(---) Devido, às circunstâncias, vou para casa mais cedo. 
(---) Vou levar, uma calça três meias duas camisas e um 

casaco. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - C. 
 

20) Assinalar a alternativa na qual o verbo sublinhado está 
no presente do subjuntivo: 
 
a) Espero que ela escreva para mim.  
b) Eu escreverei um livro. 
c) Escreve, por favor, com mais atenção! 
d) Carlos escrevia sobre suas aventuras. 
e) Se você escrever, também escreverei. 
  
  

MATEMÁTICA 
 
21) A medida do lado de um triângulo equilátero é 8cm. 
Sendo assim, o perímetro desse triângulo é: 
 
a) 24cm 
b) 20cm 
c) 18cm 
d) 16cm 
e) 30cm 
 

22) Considerando-se que o valor de x na equação abaixo 
representa a quantidade de candidatos inscritos em certo 
concurso público, assinalar a alternativa que apresenta a 
quantidade total de candidatos inscritos nesse concurso 
público: 
 

18x + 160 = 1420 
 
a) 60 
b) 70 
c) 80 
d) 90 
e) 100 
 

 

 

 

23) Assinalar a alternativa que apresenta o resultado da 
soma das raízes da equação -x² + 6x - 5 = 0: 
 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 
e) 10 
 

 

 

 

24) Certo recipiente possui capacidade para 5L. Pode-se 
afirmar que essa capacidade é igual a: 
 
a) 5.000mL 
b) 500.000mL 
c) 500mL 
d) 50mL 
e) 50.000mL 
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25) Certa prova continha 50 questões. A pontuação dessa 
prova era dada da seguinte forma: para cada questão 
certa, o candidato ganhou 5 pontos e, para cada questão 
errada, ele perdeu 2 pontos. Sabendo-se que um 
candidato fez, ao todo, 138 pontos, quantas questões ele 
acertou? 
 
a) 28 
b) 30 
c) 34 
d) 36 
e) 42 
 
 

 

 

 

 

26) Quanto à divisibilidade por três, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Divisível por 3. 
(2) Não é divisível por 3. 
 
(---) 786 
(---) 624 
(---) 473 
 
a) 1 - 1 - 2. 
b) 1 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1. 
e) 2 - 2 - 2. 
 

 

 

 

 

27) O preço de uma parafusadeira é de R$ 199,00. Se 
Jonathan conseguir um desconto de R$ 57,25, ao todo, 
quanto ele pagará pela parafusadeira? 
 
a) R$ 139,25 
b) R$ 140,00 
c) R$ 141,75 
d) R$ 142,50 
e) R$ 143,25 
 

28) Supondo-se que o valor fixo do táxi é de R$ 5,70 
adicionado R$ 3,15 por quilômetro percorrido. Com base 
nisso, quanto será o total a receber de troco, ao se 
percorrer 8 quilômetros e pagar a corrida com duas notas 
de 20 reais? 
 
a) R$ 6,50 
b) R$ 7,30 
c) R$ 8,70 
d) R$ 9,10 
e) R$ 10,15 
 

 

 

 

 

29) Assinalar a alternativa que apresenta o resultado da 
expressão numérica abaixo: 
 

1)]}45(43[6{42 −+×+×++  
 
a) 216 
b) 225 
c) 239 
d) 246 
e) 252 
 
 
 
 
 
 
 

30) Certo professor de matemática formou os números de 
zero a nove utilizando apenas palitos de fósforo, conforme 
a imagem abaixo. Considerando-se que o professor 
solicitou que os alunos representassem em números o 
horário de meio-dia e meia, ao todo, quantos palitos de 
fósforo cada aluno utilizou para fazer o horário, 
desconsiderando-se os dois pontos que separam as horas 
dos minutos: 
 

 
 
a) 16 
b) 18 
c) 20 
d) 22 
e) 26 
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INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

31) No Word 2010, no grupo “Fonte” da guia “Página 
Inicial”, há um botão que possui a função de limpar toda a 
formatação da seleção, deixando o texto sem formatação. 
Esse botão é: 
 
a)  
b)  
c)  
d)  
e) 

 
 
 

32) Em relação às opções de configuração das margens 
da página no Word 2010, marcar C para as opções 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Moderada. 
(---) Estreita. 
(---) Larga. 
 
a) E - C - C. 
b) C - E - E. 
c) E - E - E. 
d) C - C - C. 
e) E - C - E. 
 

33) Em um documento Word 2010, na parte superior da 
barra de rolagem vertical, encontra-se o botão destacado 
na imagem abaixo. A função desse botão é mostrar ou 
ocultar: 

 
 
a) Somente a régua horizontal. 
b) Somente a régua vertical. 
c) As réguas horizontal e vertical. 
d) As opções de configuração da barra de rolagem. 
e) As linhas de grade do documento. 
 

34) Em uma planilha do Excel 2010, foram digitados e 
selecionados os nomes, conforme apresenta a imagem 
abaixo: 

 
 

Em seguida, após clicar no botão “Classificar e Filtrar”, 
selecionou-se a opção Classificar de A a Z, conforme 
destacado abaixo: 
 

 
 
Considerando-se o exposto acima, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Vinícius não mudará de posição. 
b) Aline ocupará a célula A5. 
c) Todos os nomes mudarão de posição. 
d) Mateus permanecerá na célula A1. 
e) Teresa mudará de posição. 
 
 

35) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de 
software: 
 
a) Microfone. 
b) Impressora. 
c) Cartão de memória. 
d) Editor de texto. 
e) Teclado. 
 

36) Os hardwares podem ser do tipo interno ou externo. 
Assinalar a alternativa que apresenta um hardware 
interno: 
 
a) Processador. 
b) Mouse. 
c) Monitor. 
d) Sistema Operacional. 
e) Teclado. 
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37) Considerando-se o Mozilla Firefox 61, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) 

 
  

(2) 
 

  
(3)  
 
(---) Ver histórico, favoritos salvos e outros. 
(---) Recarregar a página atual. 
(---) Mostrar painéis. 
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 3 - 1 - 2. 
d) 2 - 3 - 1. 
e) 1 - 2 - 3. 
 

38) Considerando-se o Outlook 2010, no que se refere à 
criação de regras para as mensagens recebidas, analisar 
a sentença abaixo: 
 
É possível criar uma regra baseada no remetente, no 
destinatário ou no tópico da conversa da mensagem para 
sempre mover o e-mail para outra pasta (1ª parte). Depois 
de criadas, as regras não podem ser alteradas (2ª parte). 
As regras possibilitam uma ação automática com base no 
conteúdo de uma mensagem (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 3ª parte. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

39) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, os códigos maliciosos (malware) podem infectar 
ou comprometer um computador, pela: 
 
I. Ação direta de atacantes que, após invadirem o 

computador, incluem arquivos contendo códigos 
maliciosos. 

II. Autoexecução de mídias removíveis infectadas. 
III. Exploração de vulnerabilidades existentes nos 

programas instalados. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

40) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_________ é o termo usado para se referir aos e-mails 
não solicitados, que geralmente são enviados para um 
grande número de pessoas. Quando este tipo de 
mensagem possui conteúdo exclusivamente comercial 
também é referenciado como UCE (Unsolicited 
Commercial E-mail). 
 
a) Link 
b) Worm 
c) Spam 
d) Cookies 
e) Bot 
  
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Conhecimentos Gerais 

  
41) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O Comitê Organizador da Olimpíada de __________ em 
2020 apresentou as mascotes escolhidas para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos: personagens ao estilo mangá e 
com “superpoderes”. 

https://veja.abril.com.br/... - adaptado. 
 
a) Paris 
b) Pequim 
c) Tóquio 
d) Londres 
e) Estados Unidos  
 

42) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da 
notícia abaixo CORRETAMENTE: 
 
Brasil perderá certificado de erradicação ______________ 
após novo caso registrado. O ministério notificou o caso 
para a Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) e 
informou que já trabalha para controlar a doença e obter 
novamente o status de país livre da doença. O Brasil viveu 
um surto da doença em 2018 com mais de 10 mil casos 
registrados especialmente no Amazonas e em Roraima. 

https://g1.globo.com/... - adaptado. 
 
a) do sarampo 
b) da caxumba 
c) da febre amarela 
d) da dengue 
e) da poliomielite 
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Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
43) De acordo com a Constituição Federal, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O Senado Federal compõe-se de representantes dos 

Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 
princípio majoritário. Cada Estado e o Distrito Federal 
elegerão quatro Senadores, com mandato de quatro 
anos. 

(---) Os atos de improbidade administrativa importarão a 
suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

(---) Compete aos Municípios instituir e arrecadar os 
tributos de sua competência, bem como aplicar suas 
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em 
lei. 

 
a) E - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

44) Em conformidade com a Constituição Federal, todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes, EXCETO: 
 
a) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante. 
b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 
c) Homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição. 
d) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 

e) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido 
o anonimato. 

 

45) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, o 
Município: 
 
I. Definirá formas de participação na política de combate 

ao uso de entorpecentes, objetivando a educação 
preventiva e a assistência e recuperação dos 
dependentes de tais substâncias ou de outras que 
determinem dependência física ou psíquica. 

II. Estimulará a cultura em suas múltiplas manifestações, 
garantindo o pleno exercício dos respectivos direitos, 
bem como o acesso às suas fontes, apoiando e 
incentivando a produção, a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. 

III. Poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serviços 
públicos de qualquer natureza, desde que consideradas 
personalidades marcantes e que tenham 
desempenhado altas funções na vida administrativa do 
Município, do Estado ou País. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens I e III. 
 

46) De acordo com a Lei Municipal nº 2.109/2002 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
______________ é a aceitação expressa das atribuições, 
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, 
com o compromisso de bem servir, formalizada com a 
assinatura de termo pela autoridade competente e pelo 
nomeado. 
 
a) Exercício 
b) Nomeação 
c) Promoção 
d) Exoneração 
e) Posse 
 

47) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência tem 
direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 
sendo-lhe garantido o acesso: 
 
I. A bens culturais em formato acessível. 
II. A programas de televisão, cinema, teatro e outras 

atividades culturais e desportivas em formato acessível. 
III. A monumentos e locais de importância cultural e a 

espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e 
esportivos. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
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48) Com base no Decreto nº 7.508/2011 - SUS, o acesso 
universal e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe, cumulativamente: 
 
I. O medicamento ter sido prescrito por qualquer médico, 

estando ele ou não no exercício regular de suas 
funções no SUS. 

II. O usuário estar assistido por ações e serviços de saúde 
do SUS. 

III. A prescrição estar em conformidade com a RENAME e 
os Protocolos Clínicos e Diretrizes Farmacêuticas. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

49) Conforme a Portaria nº 344/1998, precursores são 
definidos como substâncias: 
 
I.  Utilizadas para a obtenção de entorpecentes ou 

psicotrópicos e constantes das listas aprovadas pela 
convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e de 
substâncias psicotrópicas. 

II. Cujo uso está proibido no Brasil. 
III.  Que podem determinar dependência física ou psíquica 

e relacionadas como tais nas listas aprovadas pela 
convenção sobre substâncias psicotrópicas. 

IV. Tecnicamente obtidas ou elaboradas com finalidade 
profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnóstico. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

50) Segundo a Resolução nº 357/2001, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_________________: manipulação de uma prescrição na 
farmácia, seguida de um conjunto de orientações 
adequadas, para um paciente específico.  
 
a) Atenção Farmacêutica 
b) Certificado de Regularidade 
c) Automedicação Responsável 
d) Assistência Técnica 
e) Aviamento de Receitas 
 

51) De acordo com a Resolução nº 338/2004, do 
Conselho Nacional de Saúde, que aprovou a Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica, a finalidade da 
Assistência Farmacêutica é contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da população, integrando ações de 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 
saúde. Com base na Resolução citada, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. O financiamento da Assistência Farmacêutica é de 

responsabilidade exclusiva da União. 
II. Estão entre as funções da Assistência Farmacêutica a 

elaboração de normas e procedimentos técnicos e 
administrativos e a gestão de estoques. 

III. Não é necessário um planejamento da Assistência 
Farmacêutica inicial para o alcance de bons resultados. 

IV. A assistência farmacêutica é baseada na rotina 
gerencial consumida na lógica imediatista, de 
atendimento de demanda espontânea, para a resolução 
eficaz de uma quantidade infindável de problemas 
emergenciais. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente o item IV. 
e) Todos os itens. 
 

52) Segundo a publicação Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica - Instruções Técnicas para sua 
Organização, quanto a alguns dos critérios a serem 
observados na seleção de medicamentos, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Padronizar medicamentos pelo nome do princípio 

ativo: Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 
Denominação Comum Internacional (DCI). 

(---) Escolher, preferencialmente, substâncias com um 
único princípio ativo. Só aceitar associações de 
fármacos que apresentam significativa vantagem 
terapêutica sobre o uso dos produtos isolados. 

(---) Selecionar medicamentos baseados em eficácia e 
segurança comprovada, conveniência e custo-
tratamento. 

 
a) E - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - C - E. 
d) C - C - C. 
e) E - E - C. 
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53) Considerando-se a vigilância e a prioridade em saúde, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Um aspecto fundamental da vigilância em saúde é o 

cuidado integral à saúde das pessoas por meio da 
promoção da saúde. 

(---) A promoção da saúde é compreendida como 
estratégia de articulação transversal, à qual incorpora 
outros fatores que colocam a saúde da população em 
risco trazendo à tona as diferenças entre 
necessidades, territórios e culturas presentes no país. 

(---) Uma área que se incorpora nas ações de vigilância 
em saúde é a saúde do trabalhador. 

 
a) C - C - E. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - C. 
 

54) Quanto a características da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica, marcar C para afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Descentralizada. 
(---) De caráter multidisciplinar. 
(---) Responsável pela condução técnica da seleção de 

medicamentos. 
 
a) C - E - E. 
b) E - E - C. 
c) C - C - C. 
d) E - C - E. 
e) E -  E - E. 
 

55) Numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Soluções. 
(2) Suspensões. 
(3) Xaropes. 
 
(---) Preparações líquidas cujas partículas sólidas de 

substâncias ativas são dispersas em um líquido. 
(---) Preparações líquidas que podem ser administradas 

por via oral, nasal, oftálmica, auricular ou parenteral. 
(---) Preparações líquidas contendo uma grande 

quantidade de açúcar, as quais não devem ser 
acondicionadas em geladeira, salvo se indicado no 
rótulo. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 2. 
e) 3 - 2 - 1. 
 
 

56) Considerando-se os fatores extrínsecos que devem 
ser monitorados durante o armazenamento de 
medicamentos, marcar C para afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Temperatura. 
(---) Luminosidade. 
(---) Umidade. 
 
a) E - C - E. 
b) C - C - C. 
c) C - E - C. 
d) C - C - E. 
e) E - E - E. 
 
 

57) A seleção racional dos medicamentos é considerada 
primordial para que as pessoas tenham acesso à terapia 
farmacológica efetiva, minimizando, assim, possíveis 
efeitos adversos. Sobre a seleção dos medicamentos, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. As indústrias farmacêuticas lançam medicamentos 

novos, com pequenas mudanças nas estruturas 
moleculares, que, na prática, não apresentam ganhos 
substanciais do ponto de vista terapêutico, aumentando 
o risco do uso irracional. 

II. O aumento no número de especialidades farmacêuticas 
vem se traduzindo na melhora substancial da 
terapêutica disponibilizada para a população. 

III. Uma das desvantagens da seleção de medicamentos é 
a dificuldade gerada para as ações de 
farmacovigilância. 

IV. Os medicamentos selecionados devem ser aqueles 
com eficácia e segurança comprovadas, ao melhor 
custo possível. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Somente os itens II, III e IV. 
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58) Os medicamentos são produtos elaborados 
tecnicamente com o intuito de serem utilizados como 
opções terapêuticas para o diagnóstico ou o tratamento de 
doenças. Dependendo da indicação e das condições de 
dispensação, os medicamentos podem ser classificados 
em diversas classes. Em relação a essa classificação, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Os medicamentos de dispensação restrita são 

medicamentos que possuem riscos potenciais e devem 
ser utilizados com acompanhamento médico. 

b) Os medicamentos genéricos são identificados somente 
por uma tarja vermelha nas embalagens, sendo 
dispensada a apresentação da prescrição médica. 

c) Os medicamentos de dispensação restrita são fármacos 
que apresentam riscos previsíveis e controláveis, sendo 
dispensada a apresentação da prescrição médica. 

d) Os medicamentos de dispensação restrita são 
medicamentos cujos riscos estão associados à possível 
dependência, sendo sua venda efetuada somente com 
a apresentação da prescrição médica. 

e) Pelos riscos inerentes, todas as classes de 
medicamentos só podem ser comercializadas com a 
apresentação da prescrição médica. 

 

59) Sobre as exigências legais que a embalagem de um 
medicamento deve atender, analisar os itens abaixo: 
 
I. A indicação terapêutica específica do medicamento 

deve ser destacada na embalagem, facilitando, assim, 
o seu correto uso terapêutico. 

II. A composição completa do medicamento deve ser 
apresentada, descrevendo os princípios ativos e 
adjuvantes com suas respectivas concentrações. 

III. Todo medicamento a ser comercializado deve receber 
a devida permissão do Ministério da Saúde, recebendo, 
assim, seu número de registro. 

IV. O número do lote deve estar indicado na caixa ou na 
embalagem de dispensação do medicamento. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Somente os itens II, III e IV. 
 

60) Considerando-se os elementos utilizados na previsão 
de estoques, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Estoque de reserva. 
(2) Estoque mínimo. 
(3) Estoque máximo. 
 
(---) Quantidade limite para se fazer um novo pedido. 
(---) Quantidade de materiais necessários para cobrir 

eventuais flutuações no tempo de ressuprimento. 
(---) Corresponde ao estoque reserva mais a quantidade 

de ressuprimento. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 2. 
e) 3 - 2 - 1. 
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