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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 
Edital de Processo Seletivo nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

FARMACÊUTICO 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. O Muciloide de Psyllium é um agente laxativo descrito como: 

A) Agente osmótico. 

B) Expansor do bolo fecal. 

C) Laxativo salino. 

D) Dissacarídeo semissintético. 

 

02. Brometo de ipratrópio é um agente antimuscarínico, que tem sido usado efetivamente para o 

tratamento de: 

A) Asma aguda ou crônica. 

B) Cardiopatias isquêmicas. 

C) Gastrites agudas ou crônicas. 

D) Infecções urinárias assépticas. 

 

03. A hidrocortisona consiste em um corticosteroide sistêmico apresentado na forma: 

A) Injetável. 

B) Inalatória. 

C) Líquida oral. 

D) Gelatinosa. 

 

04. Sobre os medicamentos que atuam sobre os sistemas endócrinos e reprodutor é correto afirmar que 

o Propanolol: 

A) É análogo injetável do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) com boa eficácia em 

miomatose uterina. 

B) Faz reposição hormonal em casos de hipotireoidismo. Seu emprego como terapia supressora 

com vistas na redução do tamanho da glândula permanece controvertida em razão da grande 

variedade de resultados. 

C) É indicado no tratamento paliativo do hipertireoidismo, para melhorar rapidamente sintomas 

adrenérgicos, como taquicardia, tremor e ansiedade. 

D) É usado no tratamento de hipertireoidismo causado por doença de Graves (bócio difuso tóxico), 

bócio multinodular tóxico, adenoma tóxico, tireoidites (subaguda, silenciosa e pós-parto), 

sobrecarga de iodo (com contrastes radiológicos e amiodarona) e, raramente, carcinoma de 

tireoide. 

 

05. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A Metformina é representante das __________________ e constitui a primeira escolha no tratamento de obesos 

com diabete tipo 2, no qual a resistência à insulina é o fator preponderante.” 

A) Sulfonilureias. 

B) Tiazolidinodionas. 

C) Meglitinidas. 

D) Biguanidas. 
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06. A cabergolina é o fármaco de escolha para a inibição de lactação, por apresentar boa eficácia, 

comodidade de posologia e índices reduzidos de lactação de rebote. É descrito como um: 

A) Agonista dopaminérgico. 

B) Agonista serotoninérgico. 

C) Agonista muscarínico. 

D) Agonista GABA. 

 

07. Sobre os produtos para o tratamento para o tabagismo, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

(__) - Os antidepressivos bupropiona, nortriptilina e os inibidores seletivos como fluoxetina ajudam a parar 

de fumar no longo prazo; 

(__) - A Bupropiona é antidepressivo e fármaco de primeira escolha para tratamento de fumantes que 

necessitam auxílio para abandonar o hábito; 

(__) - A Nicotina tem sido empregada com a intenção de substituir temporariamente a maior parte deste 

alcaloide fornecido pelo tabaco, de maneira a reduzir o motivo para fumar, os sintomas de abstinência e 

realizar a transição entre o hábito de fumar e a abstinência completa. 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

08. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“O acetato de medroxiprogesterona (AMP) é progestogênio usado por via ______________________ em casos de 

amenorreia secundária e sangramento uterino anormal. Por via ______________________ é utilizado para 

contracepção, com redução reversível da densidade mineral óssea.” 

A) Tópica/subcutânea. 

B) Oral/subcutânea. 

C) Tópica/intramuscular. 

D) Oral/intramuscular. 

 

09. É incorreto afirmar que a reorientação do modelo de assistência farmacêutica, coordenada e 

disciplinada em âmbito nacional pelos três gestores do Sistema, deverá estar fundamentada:  

A) Na regionalização da gestão. 

B) Na promoção do uso racional dos medicamentos. 

C) Na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público. 

D) No desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos, 

viabilizando, inclusive, o acesso da população aos produtos no âmbito do setor privado. 

 

10. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é organizada: 

A) Pela Secretaria de Vigilância Sanitária e Secretaria de Assistência à Saúde – e dos gestores 

estaduais e municipais. 

B) Consoante às patologias e agravos à saúde mais relevantes e prevalentes, respeitadas as 

diferenças regionais do País. 

C) Como instrumento básico de racionalização no âmbito do SUS, com atualização contínua. 

D) Por mecanismos favorecedores da redução de preços dos medicamentos. 
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11. A Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e 

visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve: 

A) Ciência e tecnologia de desenvolvimento industrial e de formação de recursos humanos. 

B) Universalidade, integralidade e equidade. 

C) A pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos. 

D) Qualificação dos serviços de assistência farmacêutica existentes. 

 

12. Segundo o Ministério da Saúde, é o instrumento racionalizador das ações no âmbito da assistência 

farmacêutica: 

A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME. 

B) A manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede pública de saúde. 

C) Atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na 

prevenção de doenças. 

D) A articulação com os gestores estaduais e municipais. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(TEXTO) 

 
 

13. A partícula “se” em “tornou-se” (linha 3), no contexto em que está inserida, exerce função de: 

A) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

B) Pronome apassivador. 

C) Pronome reflexivo. 

D) Partícula expletiva ou de realce. 
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14. No trecho do Texto “Com o acelerado envelhecimento da população mundial, [...]” (linhas 1 e 2), 

podemos afirmar que nele não há termo algum classificado gramaticalmente como: 

A) Substantivo. 

B) Adjetivo. 

C) Artigo. 

D) Conjunção. 

 

15. Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra retirada do Texto acentuada pela 

seguinte regra: 

“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 

A) “índice” (linha 2) 

B) “mediterrânea” (linha 9) 

C) “Saúde” (linha 15) 

D) “pública” (linha 4) 

 

16. Assinale a alternativa que representa corretamente a regra pela qual a vírgula foi empregada no 

trecho a seguir retirado do Texto: 

“[...] ingestão de cereais integrais, frutas, peixes, [...]” (linha 10) 

A) Emprega-se a vírgula para separar os elementos mencionados numa relação. 

B) Emprega-se a vírgula para isolar o vocativo. 

C) Emprega-se a vírgula para isolar o aposto explicativo. 

D) Emprega-se a vírgula para isolar palavras e expressões explicativas. 

 

17. Com base na regência do verbo “incluir” (linha 8), assinale a alternativa em que tal verbo exerce 

função pronominal: 

A) Estudava muito para se incluir entre os melhores alunos. 

B) “[…] devo dizer que não incluí o seu nome na lista dos meus amigos”. 

C) “O editor de turismo está preparando um suplemento especial para o próximo verão… inclui uma 

parte nacional e uma parte internacional”. 

D) Ele incluiu o amigo na equipe de futebol do colégio. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Segundo a Lei Orgânica do Município de Descanso – SC, os princípios da administração pública 

municipal direta, indireta ou fundacional, são os seguintes: 

I. A Legalidade; 

II. A Impessoalidade; 

III. A Publicidade; 

IV. A Informalidade;  

V. A Imoralidade. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos. 
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C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. 

 

19. Tendo em vista os aspetos do estado de Santa Catarina, assinale a alternativa incorreta:  

A) As principais formações vegetais de Santa Catarina são a mata de araucárias, os campos, as 

florestas subtropicais, a vegetação litorânea e a Mata Atlântica. 

B) A temperatura mais baixa já registrada em Santa Catarina foi de -17°C no Morro da Igreja, em 

Urubici. Neste município encontra-se também o ponto mais alto do estado, o Morro da Boa Vista.  

C) Doze bacias hidrográficas formam a Vertente do Atlântico, com águas que correm em direção ao 

oceano e são responsáveis pelo abastecimento de 65% da população. 

D) A planta que simboliza oficialmente todo o estado de Santa Catarina é a belíssima rosa, que 

costumava ser encontrada em grande quantidade no litoral catarinense. 

 

20. Analise a imagem a seguir: 

 

 
Maternidade, 1938. 

 

Com base em seus conhecimentos, é correto afirmar que a obra apresentada é de autoria de: 

A) Anita Malfatti. 

B) Tarsila do Amaral. 

C) Di Cavalcanti.  

D) Candido Portinari.  

 

 


