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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: FARMACÊUTICO - I 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e 25 questões de Conhecimentos Específicos, 
cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão 
de Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão de Respostas e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019.  
 

BOA PROVA 

Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 6 se referem ao texto a seguir: 
 
No mês em que Porto Belo comemora 187 anos, pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-
feira (04), novas próteses que lhes permitirão ouvir melhor. A aquisição foi realizada por meio do projeto Ouvir Mais, 
criado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, e o investimento inicial foi de R$30 mil. 
O Município podia adquirir anteriormente apenas um aparelho por mês, o que acabava deixando o paciente por 
mais tempo na fila de espera. A secretária de saúde Jainara Nordio explica que, em 2017, foi constatado pacientes 
na fila há mais de quatro anos, partindo daí a vontade de mudar esta realidade. "Desde que assumimos a gestão 
da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera para exames e aparelhos auditivos, tínhamos 
vontade de fazer algo a mais. A partir do trabalho de toda a equipe, surgiu o Projeto Ouvir Mais, que facilitou o 
processo e possibilitou a aquisição dos aparelhos auditivos" - explica a secretária. 
Neste primeiro momento, foram entregues 30 aparelhos auditivos. Os pacientes são avaliados pelos médicos das 
Unidades de Saúde e, se constatada a necessidade de aparelhos, são encaminhados para as clínicas credenciadas 
para novos exames e aquisição do aparelho. [...] 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/579582/codMapaItem/4326  
Acesso em: em 07/out/2019 [adaptado] 

 
1- As vírgulas usadas no trecho “pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-feira (04), novas 

próteses que os permitirão ouvir melhor.” serviram para separar: 
(A) uma explicação. 
(B) o nome de um lugar que vem antes da data. 
(C) palavras de mesma função sintática. 
(D) um vocativo. 
(E) um adjunto adverbial. 
 

2- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração “Neste primeiro momento, foram 
entregues 30 aparelhos auditivos.”: 
(A) sujeito simples 
(B) sujeito composto 
(C) oração sem sujeito 
(D) sujeito oculto (desinencial) 
(E) sujeito indeterminado 
 

3- Analisando o excerto do texto: “...se constatada a necessidade de aparelhos...”, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
(A) À medida que 
(B) Mesmo que 
(C) Caso 
(D) Enquanto 
(E) Como 
 

4- “Designa um fato passado, mas não concluído. Transmite uma ideia de continuidade e duração, podendo indi-
car, por exemplo, uma ação que se configurou como hábito”. Assinale a alternativa que contenha o tempo e o 
modo verbal a que se refere essa afirmativa e que contenha um exemplo correto dessa conjugação utilizada no 
texto: 
(A) presente do indicativo – são 
(B) pretérito imperfeito do indicativo – tínhamos 
(C) pretérito perfeito do indicativo – foi 
(D) futuro do presente do indicativo – permitirão 
(E) pretérito mais-que-perfeito – foram 
 

5- No trecho "Desde que assumimos a gestão da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera 
para exames e aparelhos auditivos, tínhamos vontade de fazer algo a mais.”, a expressão destacada expressa: 
(A) concessão 
(B) conformidade 
(C) consequência 
(D) tempo 
(E) finalidade 
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6- Se passarmos a oração “Os pacientes são avaliados pelos médicos das Unidades de Saúde.” para a voz ativa, 
teremos: 
(A) Os médicos das Unidades de Saúde avaliaram os pacientes. 
(B) Os médicos das Unidades de Saúde avaliarão os pacientes. 
(C) Os médicos das Unidades de Saúde são avaliados pelos pacientes. 
(D) Os pacientes das Unidades de Saúde avaliam os médicos. 
(E) Os médicos das Unidades de Saúde avaliam os pacientes. 
 
 

As questões 7 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 

Dezenas de pessoas participaram no último sábado (05) de mais uma edição da Pedalada Rosa, organizada pelo 
Governo Municipal através da Fundação de Esportes e Secretaria de Saúde, com o objetivo de mobilizar pessoas 
em relação ____ importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. 
Os participantes pedalaram da Praça da Bandeira, no Centro da cidade, até ____ rótula do bairro Perequê, passando 
também pelo bairro Vila Nova. Mulheres, homens e crianças participaram do evento, que se tornou tradição na 
cidade. 
[...] 
A Pedalada Rosa fez parte da programação dos 187 anos de Porto Belo, comemorado neste mês de outubro. A 
programação segue até o final do mês, e ainda conta com o corte do bolo e parabéns ____ Porto Belo, no dia 13 de 
outubro, _____ 15h. 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/4326/codNoticia/579494  
Acesso em: 07/out/2019.[adaptado] 

 
7- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto quanto ao uso ou não da 

crase: 
(A) à – à – à – às 
(B) a – à – à – as 
(C) à – a – a – às 
(D) a – a – à – as 
(E) à – à – a – as 
 

8- Sobre a colocação do pronome átono no trecho “...que se tornou tradição na cidade.”, podemos afirmar que a 
próclise está correta, pois o verbo está precedido de palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Assinale 
a alternativa que identifica a classificação dessa palavra atrativa: 
(A) conjunção subordinativa 
(B) pronome relativo 
(C) pronome demonstrativo 
(D) palavra de sentido negativo 
(E) advérbio 
 

9- Analise as afirmativas quanto à acentuação de algumas palavras retiradas do texto: 
 
I- “Último”, “sábado”, “diagnóstico”, “útero” e “rótula” são proparoxítonas sempre acentuadas. 
II- “Através”, “Perequê”, “também” e “parabéns” são exemplos de oxítonas acentuadas por terminarem em 

E(S), EM(ENS). 
III- “Mês” e “até” são exemplos de monossílabos tônicos acentuados por terminarem em E(S). 
 
Estão corretas: 
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

10- No texto, “segue” está sendo usado no presente do indicativo. Assinale a alternativa em que o verbo SEGUIR 
esteja conjugado na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo: 
(A) segue 
(B) sigas 
(C) seguisse 
(D) segues 
(E) siga 
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QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO 

 
11- Lucas afirmou que é ansioso ou nervoso. Se Lucas sempre mente, é correto afirmar que: 

(A) Lucas não é ansioso e não é nervoso. 
(B) Lucas pode ser ansioso, e não ser nervoso. 
(C) Lucas pode não ser ansioso, e ser nervoso. 
(D) Lucas é sempre ansioso. 
(E) Lucas é sempre nervoso. 
 

12- O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas, o que equivalente a 
12,4% da área original do bioma da Mata Atlântica. Pode-se afirmar que a área original da Mata Atlântica cor-
respondia a uma área, em milhões de hectares, de aproximadamente: 
(A) 200,9. 
(B) 141,9. 
(C) 184,9. 
(D) 130,6. 
(E) 120,6. 
 

13- Em um concurso, a nota final do candidato é composta pela prova de títulos, prova escrita e prova didática. A 
prova de títulos tem peso 2, a prova escrita, peso 4 e a prova didática, peso 4. Ana obteve nota 6 na prova de 
títulos e nota 8 na prova escrita. Sabendo que a nota final deve ser pelo menos 7,0, para que ela seja classifi-
cada, pode-se afirmar que a nota mínima que ela deve obter na prova didática é: 
(A) 9,0. 
(B) 7,5. 
(C) 6,5. 
(D) 6,0. 
(E) 5,0. 
 

14- Para uma rifa, foram usados bilhetes com os números de 201 até 500 (incluindo esses dois). João comprou 
todos os bilhetes cujos números são múltiplos de 5. Sendo sorteado um bilhete da rifa ao acaso, a probabilidade 
de ser um dos números que João comprou é, em %, de: 
(A) 25. 
(B) 20. 
(C) 15. 
(D) 10. 
(E) 5. 
 

15- Um boleto no valor nominal de R$ 784,50 tem um desconto de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso 
seja pago após o vencimento, há um acréscimo com juros na taxa de 0,20% por dia de atraso (juros simples), 
sobre o valor nominal. Pode-se afirmar que, ao se pagar o boleto com atraso de 10 dias, o valor pago foi maior 
que no caso de pagamento até o vencimento, em reais, de: 
(A) 94,14. 
(B) 92,57. 
(C) 88,35. 
(D) 15,69. 
(E) 164,70. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16- Sobre ética profissional no serviço público, assinale a alternativa correta: 

(A) Simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal não guardam relação nenhuma 
com a ética serviço público. 

(B) O trabalho desenvolvido pelo servidor público não pode ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-
estar. 

(C) A falta injustificada do servidor de seu local de trabalho não representa prejuízo para o serviço público e não 
prejudica o bom andamento dos trabalhos. 

(D) Os erros sucessivos e o desvio de material do local de trabalho não podem ser caracterizados como com-
portamento antético. 

(E) Cabe ao profissional seguir tanto os padrões éticos da sociedade, quanto as normas e regimentos internos 
das organizações para ter a recompensa e ser reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também por sua 
conduta exemplar. 
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17- Assertividade corresponde a um comportamento que se aprende, permitindo-nos agir de acordo com nossos 
interesses, expressando nossos sentimentos de forma honesta e adequada, fazendo valer nossos direitos, sem 
negar o direito dos outros. A assertividade, entretanto, exige, de nossa parte, determinadas atitudes. Isso posto, 
assinale a alternativa que indica a denominação correta da capacidade de se colocar no lugar do outro: 
(A) Empatia. 
(B) Autoestima. 
(C) Determinação. 
(D) Adaptabilidade. 
(E) Autocontrole. 

 
18- Sobre o texto constitucional relacionado à saúde, assinale a alternativa correta: 

(A) A saúde é direito e dever de todos e do Estado, garantido, mediante políticas sociais e econômicas, que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos. 

(B) O Sistema Único de Saúde é financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União e dos Estados. 

(C) As instituições privadas poderão participar de forma paritária do Sistema Único de Saúde. 
(D) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com determinadas diretrizes. 
(E) Com raras exceções, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às institui-

ções privadas com fins lucrativos. 
 

19- Assinale a alternativa que indica o princípio inserido mais recentemente na legislação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 
(A) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 
(B) Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência do-

méstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásti-
cas reparadoras. 

(C) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
(D) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
(E) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
 

20- Duas das atribuições abaixo, relacionadas à administração do Sistema Único de Saúde (SUS), são comuns à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Identifique-as: 
 

I- Participar na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos 
para a saúde. 

II- Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade. 
III- Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 
IV- Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
V- Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e das condições ambientais. 
 

Assinale a alternativa que apresenta as atribuições corretas: 
(A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
 

21- As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas especí-
ficas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e 
terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal (Portaria Nº 2.436, de 21/09/17). Isso posto, assinale a alternativa que se refere a uma atri-
buição comum aos profissionais da Atenção Básica: 
(A) Supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos esta-

belecidos. 
(B) Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na 

UBS. 
(C) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros 

da equipe. 
(D) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompa-

nhamento da pessoa. 
(E) Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de saúde na AB, vi-

sando subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e epidemiológica, e a avaliação dos serviços 
de saúde. 
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22- Analise as afirmativas sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e, diante de cada uma, registre V, se for 
verdadeira, e F, se for falsa: 
 
( ) Busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde 

em risco, como falta de atividade física, má alimentação, uso de tabaco, entre outros. 
( ) É a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). 
( ) Permite, em razão da proximidade da equipe de saúde com o usuário, que se conheça a pessoa, a 

família e a vizinhança. 
( ) A Equipe de Saúde da Família está ligada à Unidade Básica de Saúde (UBS) local. 
( ) Todos os profissionais da ESF devem ter o compromisso com o acesso, o vínculo entre usuários e pro-

fissionais e a continuidade e a longitudinalidade do cuidado. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F – F. 
(B) V – V – F – V – F. 
(C) F – V – F – V – V. 
(D) V – V – V – V - V. 
(E) V – V – F – V – V. 

 
23- Sobre Conselho de Saúde, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 
I- É um órgão colegiado, deliberativo e permanente do SUS em cada esfera de governo. 
II- O Conselho de Saúde faz parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do 

governo federal. 
III- As três esferas de governo devem garantir autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Con-

selho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a 
necessária infraestrutura e apoio técnico. 

IV- O Conselho de Saúde é composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representa-
tivos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de enti-
dades representativas de prestadores de serviços de saúde. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
24- Analise as descrições abaixo sobre os princípios doutrinários do SUS e responda ao que se pede: 

 
I- Um dos princípios diz respeito à garantia do direito à saúde por todos os brasileiros, sem acepção ou dis-

criminação de acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. 
II- O outro princípio se refere a um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do sistema. 
 
Assinale a alternativa que identifica, na ordem, os dois princípios doutrinários do SUS: 
(A) Princípio da equidade e princípio da integração. 
(B) Princípio da regionalização e princípio da participação comunitária. 
(C) Princípio da descentralização e princípio da autonomia. 
(D) Princípio da universalidade e princípio da integridade. 
(E) Princípio da participação comunitária e princípio da integralidade. 
 

25- Considerando-se a Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa que se refere corretamente 
ao conceito abaixo: 
 
“Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conheci-
mento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção 
até a alta.” 
 
(A) Defesa dos Direitos dos Usuários. 
(B) Valorização do trabalhador. 
(C) Gestão participativa e cogestão. 
(D) Ambiência. 
(E) Acolhimento. 
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26- Forma farmacêutica pode ser definida como o estado final em que as substâncias ativas se apresentam após 
serem submetidas às operações necessárias, de modo a facilitar a administração e alcançar o melhor efeito 
terapêutico. Pós, grânulos e comprimidos são exemplos de formas farmacêuticas sólidas. Isso posto, assinale 
V, para as informações verdadeiras, e F, para as falsas: 
 
( ) Pós e grânulos são formas farmacêuticas de administração direta de fármacos, contudo, podem também 

fazer parte da preparação de outras formas farmacêuticas. 
( ) Pós são formas farmacêuticas resultantes da divisão mecânica de matérias-primas apenas de origem 

sintética. 
( ) Devido aos processos de desintegração e desagregação, os pós possuem absorção mais lenta e irregu-

lar que os comprimidos. 
( ) Trituração e levigação são exemplos de processos mecânicos para redução do tamanho de partículas. 
( ) Grânulos possuem tamanho de 0,01 a 4,0mm. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – F – V – F – F. 
(B) F – F – V – F – V. 
(C) V – F – F – V – F. 
(D) F – V – F – V – V. 
(E) F – F – V – F – F. 
 

27- Entre as causas pré-analíticas que podem interferir nos resultados e na interpretação de um hemograma, exis-
tem as causas relacionadas à coleta e as relacionadas a outros fatores. Isso posto, preencha correta a segunda 
coluna de acordo com a primeira: 
Primeira coluna: 
1- Relacionadas à coleta. 
2- Não relacionadas à coleta. 

Segunda coluna: 
( ) Uso prévio de fármacos e drogas de abuso. 
( ) Sangue coagulado. 
( ) Variação cronobiológica. 
( ) Plasma derramado. 
( ) Hemólise da amostra. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 
(A) 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 
(B) 2 – 1 – 2 – 1 – 1. 
(C) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 
(D) 1 – 2 – 2 – 1 – 2. 
(E) 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 
 

28- A Terapia de Nutrição Parenteral (TNP) é uma solução composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, 
lipídios, vitaminas e minerais. A solução estéril e apirogênica deve ser acondicionada em recipiente de vidro ou 
plástico para então ser administrada via intravenosa. Sobre a preparação da TNP, assinale a alternativa correta: 
(A) A preparação da TNP, que envolve a avaliação da prescrição, controle de qualidade e a conservação, exige 

a responsabilidade e a supervisão direta do profissional prescritor, devendo ser realizada pelo profissional 
farmacêutico obrigatoriamente na farmácia habilitada para esse fim e de acordo com as recomendações. 

(B) Os produtos farmacêuticos e correlatos adquiridos industrialmente para o preparo da TNP são isentos de 
registro no Ministério da Saúde, contudo, o Certificado de Análise emitido pelo fabricante é obrigatório, de 
forma a garantir a pureza físico-química e microbiológica dos produtos, bem como o atendimento às espe-
cificações estabelecidas. 

(C) A avaliação farmacêutica da prescrição da TNP quanto à sua adequação, concentração e compatibilidade 
físico-química de seus componentes, bem como à dosagem de administração deve ser realizada pelo nu-
tricionista antes do início da manipulação. Qualquer alteração na prescrição que se fizer necessária, em 
função da avaliação do profissional, deve ser discutida com o médico prescritor da equipe, que é o respon-
sável por sua alteração formal. 

(D) A manipulação da TNP deve ser realizada com técnica asséptica, seguindo procedimentos escritos e vali-
dados. A manipulação da TNP deve ser realizada em área classificada grau A ou B (classe 100), circundada 
por área grau B ou C (classe 10.000), de acordo com as Boas Práticas para Fabricação e Controle de 
Produtos Farmacêuticos. 

(E) De cada TNP preparada, devem ser reservadas amostras, conservadas preferencialmente sob refrigeração, 
para avaliação microbiológica laboratorial e contraprova. As amostras para avaliação microbiológica labo-
ratorial devem ser representativas de uma sessão de manipulação n + 1 colhidas aleatoriamente no início 
e fim do processo de manipulação. As amostras para contraprova de cada TNP preparada devem ser con-
servadas por, no máximo, 72 horas após o seu prazo de validade. 
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29- Conforme legislação da ANVISA, a Terapia Nutricional Parenteral demanda uma equipe multiprofissional, formal 
e obrigatoriamente constituída de pelo menos um profissional médico, farmacêutico, enfermeiro e nutricionista, 
devidamente habilitados e com treinamento específico para a prática. São atribuições do profissional farmacêu-
tico no suporte da Terapia Nutricional Parenteral (TNP): 
(A) Avaliar, prescrever, preparar e acompanhar todos os pacientes submetidos à TNP. 
(B) Realizar todas as operações inerentes ao desenvolvimento e administração da TNP, observando as reco-

mendações das Boas Práticas de Preparação de Nutrição Parenteral. 
(C) Avaliar o estado nutricional dos pacientes, suas necessidades e requerimentos, realizar o controle de qua-

lidade, conservação, transporte e administração da TNP. 
(D) Realizar todas as operações inerentes ao desenvolvimento e preparação (avaliação, manipulação, controle 

de qualidade, conservação e transporte) da TNP. 
(E) Apenas receber a prescrição e preparar a TNP, observando as recomendações das Boas Práticas de Pre-

paração de Nutrição Parenteral. 
 

30- Febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um arbovírus, que pode levar à morte em 
cerca de uma semana, se não for tratada rapidamente. Os casos de febre amarela no Brasil são classificados 
como febre amarela silvestre ou febre amarela urbana, sendo que o vírus transmitido é o mesmo, assim como 
a doença que se manifesta nos dois casos, a diferença entre elas é o mosquito vetor envolvido na transmissão. 
Como essa doença pode ser evitada? 
(A) Controle imunobiológico dos vetores. 
(B) Tratamento dos animais hospedeiros infectados. 
(C) Imunização dos animais hospedeiros. 
(D) Tratamento das pessoas infectadas com antibióticos de primeira linha. 
(E) Vacinação das pessoas. 
 

31- O sarampo é uma doença infecciosa aguda extremamente contagiosa que pode causar complicações à saúde 
e, em casos mais graves, levar à morte. A transmissão ocorre por vias aéreas por meio de espirros, tosse, 
contato com saliva e/ou secreções nasais. O sarampo é uma doença causada por: 
(A) Bactéria. 
(B) Fungo. 
(C) Vírus. 
(D) Protozoário. 
(E) Ácaros. 
 

32- A Portaria n°729, de 13 de maio de 2005, do Ministério da Saúde: 
(A) Institui o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e dá outras providências. 
(B) Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farma-

cêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
(C) Dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farma-

cêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) Atualiza as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 

com Doenças Crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências. 
(E) Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 
 

33- A análise farmacoeconômica é uma ferramenta para fornecimento de informações com intuito de amparar os 
gestores na decisão sobre a melhor opção para as necessidades do serviço de saúde. A farmacoeconomia não 
visa somente estimar custos, mas analisa outros fatores como efeitos na saúde, aumento na expectativa e na 
qualidade de vida. Entre os diferentes estudos farmacoeconômicos que podem ser empregados, os principais 
são: 
(A) Curva ABC, maximização de custo, custo-benefício, custo-efetividade. 
(B) Minimização de custo, análise custo-utilidade, custo-benefício e custo-efetividade. 
(C) Análise de criticidade, análise custo-utilidade, maximização de efetividade, custo-benefício. 
(D) Minimização de custo, análise de criticidade, curva ABC, custo-efetividade. 
(E) Análise custo-utilidade, maximização de custo, curva ABC, custo-benefício. 
 

34- O processo de esterilização na indústria farmacêutica visa destruir ou inativar formas de vida presentes em um 
determinado produto. Existem várias formas de esterilização possíveis, cada método com suas aplicações e 
limitações particulares. Quando for possível e praticável, a escolha do método de esterilização deve preferenci-
almente ser: 
(A) Esterilização por radiação. 
(B) Esterilização por gases. 
(C) Esterilização por filtração. 
(D) Esterilização por alta pressão hidrostática. 
(E) Esterilização por calor. 
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35- Quais são as formas farmacêuticas utilizadas na administração de medicamentos via parenteral? 
(A) Solução, emulsão, colutório. 
(B) Suspensão, solução, emulsão. 
(C) Unguento, suspensão, solução. 
(D) Suspensão, emulsão, nanogrânulos. 
(E) Emulsão, enema, solução. 
 

36- "Elaborada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individu-
alizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar" é a 
definição de: 
(A) Preparação oficinal. 
(B) Processo magistral. 
(C) Processo oficinal. 
(D) Fórmula oficinal. 
(E) Preparação magistral. 
 

37- O Programa de Controle de Infecções Hospitalares é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e siste-
maticamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. 
Os membros consultores da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) devem ser representados 
pelos profissionais dos serviços médicos, de enfermagem, de farmácia, laboratório de microbiologia e adminis-
trativo. Sobre o profissional farmacêutico e seu papel na CCIH, analise as informações: 
 
I- É de competência da CCIH elaborar, implementar, manter e avaliar ações relativas ao uso racional de anti-

microbianos, germicidas e materiais médico-hospitalares. 
II- Não é atribuição da CCIH realizar investigação epidemiológica em casos de surtos, bem como implantar 

medidas imediatas de controle, mas sim notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do 
organismo de gestão do SUS para que esses órgãos realizem a investigação. 

III- É função da CCIH, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, definir a política de utiliza-
ção de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a instituição. 

IV- A capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito à prevenção e 
controle das infecções hospitalares, deve ser realizada pela CCIH. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

38- Sobre as vias de administração de medicamentos, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 
I- Pela via retal não ocorre a etapa de absorção. 
II- A via subcutânea promove uma lenta absorção do medicamento. 
III- A via endovenosa proporciona uma rápida absorção do medicamento. 
IV- A via intramuscular proporciona uma lenta absorção do medicamento. 
V- Medicamentos administrados via oral passam por metabolismo de primeira passagem. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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39- Para assegurar a qualidade das matérias-primas utilizadas na produção de medicamentos, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) é responsável pela autorização de funcionamento das empresas e pelo con-
trole sanitário dos produtos farmacêuticos, mediante a realização de inspeções sanitárias e a elaboração de 
normas. Sobre insumos farmacêuticos e suas diretrizes estabelecidas, enumere a segunda coluna de acordo 
com a primeira: 
 
Primeira coluna: 
1- Insumo farmacêutico ativo. 
2- Material de partida. 
3- Padrão de referência primário. 
4- Produção. 
5- Fabricação. 

Segunda coluna:  
( ) Todas as operações envolvidas no preparo do insumo farmacêutico 

ativo, desde o recebimento dos materiais, passando pelo processa-
mento e embalagem. 

( ) Substância química utilizada na produção de insumo farmacêutico 
ativo, que é normalmente incorporada como importante fragmento 
estrutural. Sua estrutura química, propriedades e características fí-
sicas e químicas, bem como o perfil de impurezas devem estar bem 
definidos. 

( ) Qualquer substância introduzida na formulação de uma forma far-
macêutica que, quando administrada em um paciente, atua como 
ingrediente ativo. Tais substâncias podem exercer atividade farma-
cológica ou outro efeito direto no diagnóstico, cura, tratamento ou 
prevenção de uma doença, podendo ainda afetar a estrutura e o 
funcionamento do organismo humano. 

( ) Substância completamente caracterizada, cujo elevado grau de pu-
reza e autenticidade foram demonstrados por meio de testes analí-
ticos, podendo ser obtida de uma entidade oficialmente reconhecida 
ou preparada internamente. 

( ) Todas as operações que incluem a aquisição de materiais, produ-
ção, controle de qualidade, liberação, estocagem, expedição de pro-
dutos terminados e os controles relacionados. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência numérica correta: 
(A) 4 – 1 – 3 – 2 – 5. 
(B) 5 – 2 – 3 – 1 – 4. 
(C) 4 – 3 – 2 – 1 – 5. 
(D) 5 – 1 – 2 – 3 – 4. 
(E) 4 – 2 – 1 – 3 – 5. 
 

40- Medicamentos sujeitos à prescrição somente podem ser dispensados mediante apresentação da respectiva 
receita. O profissional farmacêutico deverá avaliar as receitas médicas observando determinados itens. Analise-
os abaixo e escreva V, para os verdadeiros, e F, para os falsos: 
 
( )  Legibilidade e ausência de rasuras e emendas. 
( )  Identificação do medicamento, concentração, dosagem, forma farmacêutica e quantidade. 
( )  Modo de usar ou posologia e duração do tratamento. 
( )  Assinatura e identificação do prescritor com o número de registro no respectivo conselho profissional. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 
(A) V – V – V – V. 
(B) F – V – V – V. 
(C) F – V – F – V. 
(D) V – V – F – V. 
(E) V – V – F – F. 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 02 de 
dezembro de 2019, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura de Porto Belo – 
Concurso Público - Edital 002/2019. 
 

 
 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019. 
 
 


