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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 60 (sessenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

FARMACÊUTICO
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 
longo do texto estão citados nas questões. 
 

Corações que tocam juntos batem no mesmo ritmo 
 

01 
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05 
06 
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44 
45 
46 

O trabalho em grupo e a cooperação são cruciais na vida cotidiana. Como tal, é importante 
explorar as vias pelas quais a sincronia dentro de um grupo pode melhorar a coesão e influenciar 
o desempenho. 

Que papel a música pode desempenhar nesse esforço? Em um estudo interdisciplinar 
publicado na revista “Scientific Reports”, pesquisadores israelenses relatam sua descoberta de 
que, enquanto membros de um grupo tocavam juntos, aspectos da sua função cardíaca – 
especificamente o intervalo de tempo entre batimentos individuais (IBI) – estavam 

sincronizados. 
Essa sincronização fisiológica foi registrada durante um exercício de percussão musical 

especialmente desenvolvido para o estudo em uma colaboração entre neurocientistas sociais e 
acadêmicos do Departamento de Música da Universidade Bar-Ilan, de Ramat Gan. 

O exercício envolveu 51 grupos de três participantes, nos quais os dados do IBI foram 
coletados continuamente. Solicitou-se aos participantes que combinassem sua percussão – em 
tambores individuais no contexto de uma bateria eletrônica compartilhada pelo grupo – com um 

ritmo que foi apresentado por meio de ___________. 
Para cerca de metade dos grupos, o andamento era estável e _________ e, portanto, a 

percussão resultante e a produção de sons foram projetadas para ser síncronas (simultâneas). 
Para os grupos restantes, o movimento mudou constantemente e era praticamente impossível 
de acompanhar, de modo que a percussão e a produção de sons resultantes eram assíncronas. 

Coordenação maior 
O exercício permitiu que os pesquisadores manipulassem o nível de sincronização 

comportamental na percussão entre os membros do grupo e avaliassem a dinâmica das 
mudanças no IBI para cada participante durante o experimento. 

Após essa tarefa estruturada de tocar bateria, os participantes foram convidados ..... 
improvisar bateria juntos. Os grupos com alta sincronia fisiológica na tarefa estruturada 
apresentaram maior coordenação percussiva na sessão de improvisação livre. 

A análise dos dados demonstrou que o exercício de percussão provocou o surgimento de 
sincronização fisiológica em grupos além do que poderia ser esperado aleatoriamente. Ademais, 
a sincronização comportamental e a sincronização fisiológica aprimorada na ________ individual 
prognosticaram uma experiência elevada de coesão do grupo. Finalmente, os pesquisadores 
mostraram que uma sincronia fisiológica mais alta também delineia um desempenho aprimorado 
do grupo posteriormente em uma tarefa diferente. 

Vínculo e cooperação 
“Nossos resultados apresentam um relato comportamental e fisiológico multimodal de 

como a sincronização contribui para a formação do vínculo do grupo e sua consequente 
capacidade de cooperar”, diz Ilanit Gordon, chefe do Laboratório de Neurociências Sociais do 
Departamento de Psicologia da Universidade Bar-Ilan e pesquisadora sênior do Gonda Brain 
Center da universidade, que liderou o estudo em conjunto com Avi Gilboa e Shai Cohen, do 
Departamento de Música. “Uma manipulação na sincronia comportamental e a coordenação 
fisiológica emergente no IBI entre os membros do grupo prevê um maior senso de coesão entre 
esses membros do grupo.” 

“Acreditamos que a criação conjunta de música _________ uma plataforma experimental 
promissora para a implementação de cenários ecológicos e totalmente interativos que capturam 
a riqueza e a complexidade da interação social humana”, diz Gilboa, coautor do estudo. “Esses 
resultados são particularmente significativos devido ..... importância crucial dos grupos para 
ação, identidade e mudança social em nosso mundo.” 

 
(Disponível em: https://www.revistaplaneta.com.br – texto adaptado especialmente para esta prova.) 

 
QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa cujas palavras, corretamente grafadas, preenchem as lacunas 
tracejadas das linhas 15, 16, 29 e 42, nesta ordem. 
 

A) alto-falantes – previsível – execução – constitui  
B) auto-falantes – previzível – execussão – constitue  
C) altofalantes – previsível – execussão – constitui  
D) autofalantes – previsível – execução – constitue  
E) altofalantes – previzível – execussão – constitue  

https://www.nature.com/articles/s41598-020-65670-1
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QUESTÃO 02 – Considerando aspectos relacionados à Regência e às regras que determinam o uso 
da crase, avalie as afirmações que seguem, assinalando V, se verdadeiro, ou F, se falso. 
 
(  ) Se na linha 13, passássemos o vocábulo ‘participantes’ para o singular, provocar-se-ia a 

necessidade de uso da crase imediatamente antes dessa palavra, bem como adequações em nível 
de concordância no restante do período. 

(  ) Na linha 24, o uso da crase é obrigatório devido à regência do termo que precede a lacuna. 
(  ) O uso de à na linha 45 é obrigatório, visto que todas as condições para o uso da crase são 

atendidas pelo contexto. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – V. 
B) V – V – F. 
C) F – F – V. 
D) F – V – V. 
E) F – F – F. 
 

 
QUESTÃO 03 – Avalie as afirmações que seguem sobre determinados vocábulos do texto: 
 
I. Na palavra trabalho, há um encontro consonantal imperfeito e um dígrafo vocálico. 

II. Em sincronia, evidencia-se um dígrafo, assim como em resultante. 
III. No vocábulo Ademais, ocorre um ditongo crescente. 
IV. Na palavra comportamental, há menos fonemas que letras. 
 

Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e III. 
B) Apenas II e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 

 
QUESTÃO 04 – Sobre os vocábulos acentuados em “Essa sincronização fisiológica foi registrada 
durante um exercício de percussão musical especialmente desenvolvido para o estudo em uma 
colaboração entre neurocientistas sociais e acadêmicos do Departamento de Música da Universidade 
Bar-Ilan, de Ramat Gan.”, afirma-se que: 
 

I. Entre os vocábulos destacados, há dois acentuados por serem proparoxítonas. 
II. Em colaboração e em percussão o til indica que a vogal a deve ser nasalizada, figurando, em 

ambos os casos, na sílaba tônica.  
III. Há apenas uma palavra dentre as acentuadas e destacadas em que é permitida a grafia sem o 

acento gráfico, entretanto, assumindo classe gramatical diferente da que tem no fragmento. 
 

Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
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Para responder às questões 05 e 06, considere o seguinte fragmento do texto: 
 

O exercício permitiu que os pesquisadores manipulassem o nível de sincronização 
comportamental na percussão entre os membros do grupo e avaliassem a dinâmica das mudanças no 
IBI para cada participante durante o experimento.  
 

QUESTÃO 05 – Caso a palavra pesquisadores fosse substituída por investigação, quantos outros 
vocábulos deveriam ser alterados a fim de manter a correção do período em que está inserido? 
 
A) Uma. 
B) Duas. 
C) Três. 
D) Quatro. 
E) Cinco. 
 

 
QUESTÃO 06 – Sobre as estratégias coesivas no fragmento, pode-se afirmar que: 
 
I. Identifica-se uma elipse do sujeito imediatamente antes da forma verbal avaliassem. 

II. A conjunção e estabelece relação de adição no contexto de ocorrência.  
III. A palavra que é uma forma remissiva utilizada no fragmento a fim de evitar a repetição de termo. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 

 
QUESTÃO 07 – Sobre o período: “Os grupos com alta sincronia fisiológica na tarefa estruturada 
apresentaram maior coordenação percussiva na sessão de improvisação livre.”, avalie as afirmações 

que seguem, assinalando V, se verdadeiro, ou F, se falso. 
 
(  ) Trata-se de um período simples. 
(  ) A forma verbal ‘apresentaram’ admite conversão para a voz passiva. 
(  ) A expressão na sessão de improvisação livre funciona como complemento verbal. 
(  ) A supressão do termo maior não implicaria alteração de sentido ao período. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – V – V. 
B) V – V – F – F. 
C) F – F – V – V. 
D) F – V – F – V. 

E) F – F – F – F. 
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QUESTÃO 08 – Avalie as seguintes propostas de alteração no texto: 
 
I. Substituição de ‘pelas quais’ (l. 02) por ‘que’. 

II. ‘Registra-se essa sincronização fisiológica durante um exercício de percussão musical’ em lugar 
de ‘Essa sincronização fisiológica foi registrada durante um exercício de percussão musical’          (l. 
09). 

III. A supressão de ‘Ademais’ (l. 28) não implicaria alteração no sentido na frase em que está inserida. 
IV. A substituição de ‘diferente’ (l. 32) por ‘diverso’ implicaria alteração na frase. 
V. Na linha 38, ‘a qual’ poderia substituir correta e adequadamente a palavra ‘que’. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas IV e V. 
D) Apenas I, II e III. 
E) Apensa III, IV e V. 
 

 
QUESTÃO 09 – Avalie as afirmações a respeito de pontuação e situações textuais, assinalando V, se 
verdadeiro, ou F, se falso. 
 
(  ) Na linha 04, o uso do ponto de interrogação assinala uma pergunta direta que é respondida 

imediatamente no texto. 
(  ) Os travessões utilizados entre as linhas 06 e 07 separam uma frase intercalada; poderiam ser 

corretamente substituídos por parênteses.  
(  ) As vírgulas das linhas 16 (1ª ocorrência) e 18 justificam-se pela mesma razão: marcar o 

deslocamento do termo em relação à ordem direta dos termos da oração. 
(  ) A inserção de uma vírgula imediatamente antes da palavra que na linha 43 implicaria alteração 

de sentido ao período. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) F – V – V – V. 
B) V – V – V – V. 
C) F – F – V – V. 
D) F – V – F – F. 
E) V – F – F – F. 
 

  

QUESTÃO 10 – Dentre os grupos de palavras e expressões abaixo, assinale aquele que destoa do 
assunto discutido no texto. 
 
A) Corações – ritmo – música. 
B) Música – estudo interdisciplinar – função cardíaca. 
C) Neurocientistas sociais – música – sincronização fisiológica. 

D) Grupos sincríticos – ecologia – segmentação comportamental. 
E) Interatividade – música – sincronia. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – Acerca dos direitos e garantias fundamentais, previstos na Constituição Federal, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 

cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

B) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, 

por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante 

autorização prévia da autoridade competente, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 

convocada para o mesmo local. 

D) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 

custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

E) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 

serão equivalentes às emendas constitucionais. 

 

 
QUESTÃO 12 – À luz do disposto no Código Penal Brasileiro – Decreto-Lei nº 2.848/1940, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Comete crime de inserção de dados falsos em sistema de informações o funcionário que modificar 

ou alterar sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de 

autoridade competente. 

B) No crime de epidemia, se da propagação de germes patogênicos resultar morte, aplica-se a pena 

em dobro. 

C) A infração de medida sanitária preventiva, determinada pelo poder público, destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa, quando praticada por agente que exerce a 

profissão de médico, tem a pena aumentada de um terço. 

D) Comete crime quem fornece substância medicinal em desacordo com receita médica. 

E) A corrupção passiva compreende o ato de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

 

 
QUESTÃO 13 – Conforme dicção do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), analise 

as assertivas abaixo: 

 

I. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 

casos de: maus-tratos envolvendo seus alunos; reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, independentemente de esgotados os recursos escolares; elevados níveis de repetência. 

II. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 

acesso às fontes de cultura. 

III. Dentre as atribuições do conselho tutelar, está a promoção da execução de suas decisões, 

podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 

previdência, trabalho e segurança. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

Execução: Fundatec 
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QUESTÃO 14 – Considerando o disposto no Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003), assinale 

a alternativa INCORRETA. 

 

A) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 

ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. 

B) É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 

dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, 

garantidos na Constituição e nas leis. 

C) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – 

SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção 

especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

D) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito à acompanhante, devendo o órgão de 

saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo 

o critério médico. 

E) É lícita a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em 

razão da idade. 

 

integridade física e psicológica, dentre outras medidas, encaminhamento à assistência judiciária, 

quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, 

de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente.   

B) Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral 

ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de 

saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, 

recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas 

unidades de saúde que prestarem os serviços.  

C) A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus 

dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los 

para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da 

ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso.   

D) Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em 

situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente 

afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, exclusivamente, pela autoridade 

judicial ou pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca.    

E) As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e regulamentado 

pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública 

e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade 

das medidas protetivas. 

 

 
QUESTÃO 15 – Diante do preconizado pela Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006), assinale 
a alternativa INCORRETA. 
 
A) O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 
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QUESTÃO 16 – Conforme previsto na Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, analise as assertivas 

a seguir: 
 

I. Padrão referencial básico, vinculativo de todos os padrões de vencimento, nunca inferior ao salário 

mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais. 

II. Participação de representante sindical nas comissões de sindicância e inquérito que apurarem 

falta funcional. 

III. Disponibilidade com remuneração integral, até adequado aproveitamento em outro cargo, quando 

extinto o que ocupava ou se declarada a desnecessidade deste. 
 

Quais são direitos dos servidores do Município, expressamente previstos na referida norma? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 17 – Diante do preconizado pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto 

Alegre (Lei Complementar Municipal nº 133/1985), analise as assertivas abaixo: 
 

I. Havendo designação do Prefeito para se deslocar temporariamente do Município, em objeto de 

serviço ou estudo de interesse da Administração, será concedido ao funcionário transporte e 

diárias, na forma do regulamento. 

II. Ao funcionário em comissão só será concedida licença por motivo de doença em pessoa da família 

e em caráter especial, como prêmio. 

III. O funcionário poderá obter licença por motivo de doença de cônjuge, da companheira ou 

companheiro, de ascendente, descendente e colateral consanguíneo, até o segundo grau, desde 

que prove ser indispensável a sua assistência e esta não possa ser prestada, simultaneamente, 

com o exercício do cargo. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 18 – Considerando as disposições do Plano de Carreira dos Funcionários da Administração 
Centralizada do Município de Porto Alegre (Lei Municipal nº 6.309/1988) sobre as progressões, analise 

as assertivas abaixo: 
 

I. A progressão será realizada de uma classe para outra e de uma referência para outra 

imediatamente superior, sucessivamente. 

II. A cada dois anos contados a partir da data da vigência da Lei Municipal nº 6.309/1988, será 

completada a progressão geral, que poderá ser realizada por grupos de classes, nos termos do 

regulamento. 

III. Para a realização da progressão, será utilizado o critério que considere, alternadamente, o 

princípio do merecimento e antiguidade, aplicado vaga a vaga. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 19 – Diante do disposto no Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de Porto Alegre (Lei Complementar Municipal nº 478/2002), assinale a alternativa que NÃO 

indica uma hipótese de perda da condição de segurado. 

 

A) Falecimento. 

B) Exoneração. 

C) Disponibilidade. 

D) Demissão. 

E) Cassação de aposentadoria. 

 

 

QUESTÃO 20 – Considerando o disposto na Lei Federal nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), só poderão ser exercidos em regime de tempo integral. 

II. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas 

atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

III. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por 

Comissão Nacional, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 – As farmácias são classificadas, segundo sua natureza, como:  

 

I. Farmácia sem manipulação: estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. 

II. Farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, 

de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de 

dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente 

de assistência médica. 

III. Drogaria com manipulação: estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, 

de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 22 – Para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza, exigem-se a autorização 

e o licenciamento da autoridade competente, e as seguintes condições:  

 

I. Presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento da farmácia.  

II. Ter localização conveniente, sob o aspecto sanitário. 

III. Dispor de equipamentos necessários à conservação adequada de imunobiológicos.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 23 – Compete ao farmacêutico, no exercício de suas atividades: 

 

I. Notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório 

industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da 

farmacodependência, observados e registrados na prática da farmacovigilância.  

II. Estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

correlatos, visando assegurar o uso demandado, a segurança e a eficácia terapêutica.  

III. Prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, 

a conservação e a utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas 

interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 



582_CE_625_NS_11/8/202016:25:05 

Execução: Fundatec 
FARMACÊUTICO 

QUESTÃO 24 – A inserção da Assistência Farmacêutica nas Secretarias Estaduais de Saúde prevê 

vínculos com: 
 

I. Gabinete do secretário. 

II. Área responsável pela coordenação da atenção à saúde. 

III. Estrutura administrativa.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 25 – O planejamento faz parte do conjunto de tarefas e atividades utilizado para 

administrar uma organização. O ciclo administrativo é composto de etapas, quais sejam:  
 

I. Planejamento: estabelece missão, objetivos, metas, procedimentos e metodologias necessárias 

para o alcance dos resultados. 

II. Execução e avaliação: ações ou o conjunto de ações planejadas que são executadas com 

monitoramento e avaliação periódica dos processos e resultados, confrontando-os com o que foi 

planejado. 

III. Ação: momento de corrigir possíveis falhas ou problemas identificados no monitoramento ou na 

avaliação, de forma a melhorar a qualidade, a eficiência e a eficácia, aprimorando a execução. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 26 – No Planejamento Estratégico, os pontos elementares são: 
 

I. Admitir o planejador como ator social do sistema planejado e reconhecer a existência de conflitos. 

II. Pressupor a existência de sistemas sociais históricos, complexos, incertos e não bem definidos. 

III. Aceitar a existência de uma explicação diagnóstica. 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 27 – O Planejamento Estratégico Situacional prevê quatro momentos. A etapa decisiva, 

em que toda a análise feita anteriormente se transforma em ação concreta e quando é necessário 

fazer e monitorar as ações com proposição de ajustes ao longo do processo, denomina-se de momento: 
 

A) Explicativo. 

B) Normativo. 

C) Estratégico. 

D) Tático-operacional. 

E) Padrão. 

 

 

Quais estão corretos? 
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QUESTÃO 28 – A priorização de problemas ocorre quando os atores são envolvidos para resolver 

uma determinada situação de saúde para discutir e selecionar questões relevantes para a comunidade. 

Um dos aspectos a ser considerado é a factibilidade que consiste: 

 

A) No número de pessoas e na frequência com que o problema atinge uma determinada área ou 

população.  

B) Na representação do grau de interesse que as pessoas do bairro ou da comunidade têm em 

solucionar o problema.  

C) Na disponibilidade de recursos materiais, humanos, físicos, financeiros e político para resolvê-lo.  

D) No grau de fragilidade que este tem quando se desenvolvem as intervenções possíveis com a 

tecnologia disponível.  

E) No alto grau de risco aos envolvidos. 

 

 

QUESTÃO 29 – Na avaliação em saúde na análise de vantagens e custos, utilizamos o termo 

efetividade, que consiste:  

 

A) Na relação entre o custo e o benefício de determinada ação, programa ou projeto.  

B) Em ações planificadas, considerando uma situação ideal de atuação. 

C) Na mudança, transformação de uma situação. 

D) Em ações para não desperdiçar recursos.   

E) Em planificar fazer mais com menos recursos. 

 

 

QUESTÃO 30 – Em relação à programação de medicamentos na utilização do método de consumo, 

analise as assertivas abaixo: 

 

I. Não requer dados de morbidade e de esquemas terapêuticos, além de que os cálculos são 

simplificados, uma desvantagem do método.  

II. Como desvantagem deste método existe a dificuldade na obtenção de dados de consumo 

fidedignos. 

III. A não confiabilidade quando ocorrem períodos prolongados de desabastecimento pode ser uma 

desvantagem do método. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 31 – O consumo de comprimidos de Ibuprofeno 600 mg, ocorrido no último ano, em uma 

Unidade Básica de Saúde do Município de Porto Alegre, foi de: 1.500, 500, 1.500, 500, 900, 1.100, 

1.500, 500, 200, 800, 1.800 e 1.200. Qual o consumo médio mensal em comprimidos, utilizando o 

método do consumo histórico? 

 

A) 500. 

B) 800. 

C) 1.000. 

D) 1.200. 

E) 1.500. 
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QUESTÃO 32 – Na programação de medicamentos, quando utilizamos o método de perfil 

epidemiológico, consideramos os dados populacionais de prevalência ou incidência da doença, os 

medicamentos padronizados e os esquemas terapêuticos. Sendo assim, analise as assertivas abaixo: 

 

I. A desvantagem deste método é poder ser utilizado quando não existem informações sobre o 

consumo. 

II. Pode ser útil quando ocorre a padronização de um novo medicamento, tendo o cuidado para 

considerar a confiabilidade dos dados epidemiológicos de frequência da doença. 

III. A vantagem situa-se na disponibilidade e confiabilidade desses dados epidemiológicos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 33 – A população do município de Porto Alegre, segundo a estimativa do IBGE (BRASIL, 

2019), é de 1.483.771 habitantes. Uma farmácia distrital na zona sul tem 100.000 pacientes 

cadastrados, e a incidência de problemas oftálmicos nesta população, ao ano, é de 2%.  O tratamento 

que tem sido utilizado nestes casos é Gentamicina 5 mg/ml solução oftálmica, sendo fornecido um 

frasco por pessoa no tratamento. Considerando um percentual de cobertura do serviço de 60%, qual 

a quantidade necessária de frascos do medicamento para atender às necessidades mensais do serviço, 

utilizando para cálculo do estoque o método do perfil epidemiológico? 

 

A) 1.000. 

B) 500. 

C) 200. 

D) 100. 

E) 50. 

 

 

QUESTÃO 34 – O número de usuários hipertensos cadastrados em uma unidade de saúde de Porto 

Alegre é de 2.000 usuários. Destes, 100 fazem uso de comprimidos de maleato de enalapril 10 mg, 2 

vezes ao dia, sendo que somente 50 retiram o medicamento na unidade de saúde. A previsão de 

consumo anual do medicamento, em comprimidos, utilizando o método oferta de serviços para 

programação, é de: 

 

A) 1.200. 

B) 12.000. 

C) 36.000. 

D) 72.000. 

E) 144.000. 

 

 

QUESTÃO 35 – Uma nova unidade de saúde será inaugurada na região leste de Porto Alegre. Para 

programação da quantidade de frascos de Albendazol 400 mg/10mL suspensão oral, o farmacêutico 

vai utilizar o método de consumo ajustado. Para isso, ele verifica a quantidade deste medicamento 

que atendeu às necessidades mensais na unidade de saúde mais próxima. Sua unidade de saúde 

contará com uma população prevista de 15.000 habitantes, a unidade que ele utiliza como referência 

atende 10.000 habitantes, o consumo do medicamento neste local foi de 40 frascos/mês. A quantidade 

a ser adquirida para a nova unidade de saúde, em frascos/mês, será de: 

 

A) 30. 

B) 60. 

C) 90. 

D) 120. 

E) 150. 
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QUESTÃO 36 – O controle de estoque de medicamentos, quando realizado da forma manual nas 

unidades de saúde, prevê utilização de ficha de prateleira e confronto dos registros realizados do 

estoque físico com os seguintes dados: 

 

I. Identificação do produto.  

II. Quantidade recebida e distribuída, lote, validade.  

III. Consumo mensal, estoque máximo e mínimo e ponto de reposição. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 37 – A base nacional de dados de ações e serviços da Assistência Farmacêutica, referente 

ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, respeita a 

organização dos serviços farmacêuticos no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 

seguintes termos: 

 

I. O Distrito Federal, os municípios e, quando exercerem essas atividades, os estados enviarão os 

registros das entradas, saídas e dispensações dos medicamentos do Componente Básico. 

II. O estado enviará os dados de entrada, saída e dispensação dos medicamentos do Componente 

Básico, de responsabilidade dos municípios, se pactuado na Comissão Intergestores Bipartite. 

III. Estados enviarão os registros das entradas e saídas dos medicamentos do Componente Básico 

adquiridos de forma descentralizada pelo Ministério da Saúde. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 38 – A Base Nacional de Dados de ações e serviços da Assistência Farmacêutica, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde, é constituída por um conjunto de dados referente aos Componentes da 

Assistência Farmacêutica, quais sejam: 

 

I. Básico. 

II. Estratégico. 

III. Excepcional. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 



582_CE_625_NS_11/8/202016:25:05 

Execução: Fundatec 
FARMACÊUTICO 

QUESTÃO 39 – Existem circunstâncias especiais que ocorrem nas organizações em que a lei permite 

a aquisição de medicamentos sem licitação, tais como:  

 

I. Não adesão a processo licitatório anterior e que esta não possa ser repetida.   

II. Compras cujo valor ultrapasse os limites estabelecidos periodicamente pelo poder público. 

III. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores aos do 

mercado, dentro das mesmas condições do edital. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 40 – Na gestão dos estoques de medicamentos, algumas considerações devem ser 

observadas sobre a curva ABC: 

 

I. Os itens considerados de classe C devem ter como meta: diminuição dos prazos de 

abastecimento; redução dos estoques; redução dos períodos de renovação; redução dos estoques 

de segurança; estabelecimento de controles de utilização; busca dos melhores fornecedores e 

obtenção dos melhores preços.  

II. Os itens classificados como A não são necessariamente aqueles de maior custo unitário.  

III. O estoque dos itens de classe A pode ter controle mais simples, podendo ter um estoque de 

segurança maior.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 41 – Quanto à aquisição dos componentes da Assistência Farmacêutica, analise as 

assertivas abaixo: 

 

I. Componente básico: Ministério da Saúde, ou estados, ou municípios, conforme pactuação 

bipartite. 

II. Componente especializado: municípios. 

III. Componente estratégico: Ministério da Saúde. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 42 – Quanto ao acesso dos componentes da Assistência Farmacêutica, analise as 

assertivas abaixo: 
 

I. Componente estratégico: acesso em unidades específicas, após notificação do caso e 

apresentação da receita médica. 

II. Componente básico: acesso nas unidades básicas de saúde dos municípios por meio da 

apresentação de receita médica. 

III. Componente especializado: o acesso está vinculado à abertura de processo administrativo, 

subordinado a Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 43 – Quanto às modalidades de licitação, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Tomada de preços: realizado entre interessados previamente registrados, observando necessária 

habilitação. 

II. Concorrência: utilizada em contratos de grande valor, em que podem participar quaisquer 

interessados, desde que tenha havido habilitação preliminar que comprove os requisitos mínimos 

do edital.  

III. Convite: destinado às contratações de grande valor. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 44 – São vantagens do sistema de aquisição de medicamentos por pregão: 
 

I. O critério é a faixa de preço.  

II. Aplica-se a qualquer valor estimado para o objeto a ser adquirido, e a disputa pelo fornecimento 

é feita em sessão pública por meio de propostas e lances.  

III. Simplifica e agiliza o processo de aquisição por meio da desburocratização dos procedimentos 

para a habilitação.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 45 – Considerando as etapas de aquisição dos medicamentos nos serviços públicos, a 

declaração do vencedor do certame e registro em ata é denominada(o): 
 

A) Autorização de verba. 

B) Adjudicação. 

C) Qualificação de fornecedores. 

D) Julgamento. 

E) Homologação. 
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QUESTÃO 46 – Os medicamentos são diferenciados das seguintes formas: 
 

I. Especialidades farmacêuticas são preparações que constam numa farmacopeia legalmente aceita 

no Brasil, podendo ser elaboradas em qualquer estabelecimento farmacêutico, com exceção das 

drogarias.  

II. Magistrais são preparações elaboradas somente em farmácias ou hospitais, seguindo prescrição 

médica que especifica os componentes, as quantidades e a forma farmacêutica. 

III. Oficinais são produtos de composição uniforme e registrados junto ao Ministério da Saúde, que 

somente podem ser produzidos nas indústrias farmacêuticas. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 47 – O medicamento que apresenta composição única no mercado brasileiro, encontrando-

se, no mínimo, um de seus componentes ativos protegido por uma patente é denominado:  
 

A) Similar. 

B) Referência. 

C) Inovador. 

D) Inédito. 

E) Genérico. 
 

 

QUESTÃO 48 – Uma prescrição de Alopurinol 100 mg comprimido, Olanzapina 5 mg comprimido e 

Sulfato de Salbutamol 100 mcg/dose aerossol inalatório chega na unidade de saúde. O farmacêutico, 

para atender e orientar a prescrição, necessitou classificar o componente da assistência farmacêutica 

da seguinte forma: 
 

I. Alopurinol pertence ao componente especializado. 

II. Sulfato de Salbutamol pertence ao componente básico.   

III. Olanzapina pertence ao componente básico. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 49 – Os requisitos técnicos exigidos na entrega dos medicamentos estão relacionados aos 

aspectos qualitativos e à verificação da legislação sanitária. Dentre esses requisitos, é importante 

solicitar que, no ato de entrega do produto, sejam apresentados:  
 

I. Registro sanitário do produto ou comprovação de isenção junto ao Ministério da Saúde. 

II. Laudo de controle de qualidade. 

III. Certificado de cumprimento das Boas Práticas de Fabricação e/ou cópia da publicação no Diário 

Oficial da União. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 50 – Quanto ao indicativo de alteração na estabilidade de medicamento, podemos observar 

nas suspensões: 
 

I. Precipitação, presença de partículas. 

II. Grumos, cheiro forte, mudança na coloração. 

III. Intumescimento e liberação de gases. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 51 – A dispensação envolve etapas que visam promover o uso racional do medicamento, 

assim como contribuir para o contínuo acesso a ele. A etapa que, em conjunto com o usuário, define 

a melhor forma para realizar o tratamento, assim como aconselha e educa sobre o uso correto dos 

medicamentos, denomina-se: 
 

A) Avaliação dos medicamentos a serem dispensados. 

B) Plano de ação. 

C) Separação dos medicamentos. 

D) Registro de atendimento. 

E) Análise de prescrição. 
 

 

QUESTÃO 52 – Existem diferenças entre abordagens de modelos de cuidado utilizados por 

farmacêuticos, que podem ser centrados: 
 

I. Na equipe de saúde, o ponto de partida é orientar por uma prescrição ou necessidade percebida 

de uso de um medicamento. 

II. No paciente, o ponto de partida pode ser orientado por episódios de problemas relacionados com 

medicamentos identificados em retirada de medicamentos ou consultas agendadas ou busca de 

resolução de problemas relatados pelo usuário. 

III. Na pessoa, o ponto de partida considera os episódios de problemas relacionados com 

medicamentos como parte das experiências de cuidado da saúde ao longo do curso da vida 

pessoal. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 53 – A farmacoterapia pode ser considerada adequada quando:  
 

I. O usuário obtém acesso e utiliza medicamentos conforme suas necessidades de saúde, 

adequadamente identificadas. 

II. O usuário compreende e é capaz de cumprir o regime terapêutico estabelecido, concorda e adere 

ao tratamento em uma postura passiva. 

III. O medicamento é efetivo no alcance dos objetivos terapêuticos planejados, e problemas de saúde 

não são gerados ou agravados pelo uso dos medicamentos.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 54 – A tipologia clínica estabelece desfechos:  
 

I. Primordiais de grande impacto.  

II. Intermediários, que correspondem a um parâmetro que pode ser medido e que se associa de 

forma causal com o desfecho primordial.  

III. Substitutos de fácil aferição e que espelham o efeito da intervenção; estão associados à produção 

do desfecho primordial.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 55 – O controle da asma é caracterizado pelo controle de limitações clínicas e redução de 

riscos. Os parâmetros utilizados que indicam uma asma controlada são: 
 

I. Sintomas diurnos até dois por semana. 

II. Despertar noturno. 

III. Medicamento de alívio até 2 vezes por semana. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 56 – Na asma, quando o indivíduo está assintomático, com função pulmonar normal e sem 

despertar noturno, opta-se pelo uso de medicamentos de alívio para sintomas de pouca frequência, 

tais como: 
 

A) Corticoide inalatório em concentrações baixas. 

B) β2-agonista de longa ação. 

C) Corticoides orais. 

D) Terapias adjuvantes. 

E) β2-agonista de ação rápida. 
 

 

QUESTÃO 57 – Usuário com insuficiência renal após utilizar aminoglicosídeos por longo tempo 

desenvolveu surdez. O mecanismo de produção desta reação adversa a medicamentos foi: 
 

A) Efeito colateral. 

B) Reação de idiossincrasia. 

C) Reação de hipersensibilidade. 

D) Tolerância. 

E) Sobredose relativa. 
 

 

QUESTÃO 58 – O mecanismo de produção de reação adversa a medicamentos no uso de penicilinas, 

com ocorrência de choque anafilático, é: 
 

A) Efeito colateral. 

B) Reação de idiossincrasia. 

C) Reação de hipersensibilidade. 

D) Tolerância. 

E) Sobredose relativa. 
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QUESTÃO 59 – Como agravos à saúde ocasionados por utilização de bloqueadores β adrenérgicos, 

podemos citar: 

 

A) Hiperglicemia. 

B) Hipoglicemia. 

C) Impotência. 

D) Catarata. 

E) Surdez. 

 

 

QUESTÃO 60 – Nas reações adversas a medicamentos na avaliação da causalidade, um evento clínico, 

incluindo anormalidades de exames laboratoriais, ocorrendo em um espaço de tempo aceitável em 

relação à administração do medicamento e que não pode ser explicado pela doença de base ou por 

outros medicamentos ou substância química é classificado como: 

 

A) Definido. 

B) Provável. 

C) Possível. 

D) Improvável. 

E) Condicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


