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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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 conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 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 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! 

________________________________________________________________________________ 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Assinale         a         alternativa         correta         que         corresponde         a         um
antídoto         para         o         envenenamento         por         anticolinesterase:
organofosforados,         carbamatos.

(A) Atropina.
(B) Flumazenil.
(C) Acetilcisteína.
(D) Esmolol.

Questão 02

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
um         monoterpeno         com         ação         sobre         o         sistema
cardiovascular.

(A) Rotundifolona.
(B) Borneol.
(C) Terpinoleno.
(D) Mentol.

Questão 03

Com         base         na         Política         Nacional         de         Medicamentos,
não         é         uma         diretriz         desse         programa:

(A) Promoção         da         produção         de         medicamentos.
(B) Desenvolvimento         e         capacitação         de         recursos

humanos.
(C) Revisão         permanente         da         RENAME.
(D) Garantia         da         segurança,         eficácia         e         qualidade         dos

medicamentos.

Questão 04

É         CORRETO         afirmar         que,         os         fármacos         androgênios:

(A) Desloca         T3         e         T4         da         globulina         ligadora         de         tiroxina
com         hipertiroxinemia         transitória.

(B) Interfere         na         absorção         de         T4.
(C) Diminui         a         globulina         ligadora         de         tiroxina.
(D) Aumenta         a         globulina         ligadora         de         tiroxina.

Questão 05

Assinale         a         alternativa         correta         que         corresponde         a
descrição         abaixo.

"Sua         distribuição         no         cérebro         é         mais         restrita         que         a         de
norepinefrina.         Grande         parte         é         liberada         em         corpo

estriado         e         núcleos         da         base,         integrantes         de         sistema
extrapiramidal         de         controle         motor."

(A) Dopamina.
(B) Glicina.
(C) Glutamato/Aspartato.
(D) Serotonina.

Questão 06

Nas         atividades         de         assistência,         é         de         competência         da
farmácia         hospitalar,         EXCETO:

(A) Participar         nos         estudos         de         ensaios         clínicos         e         no
programa         de         farmacovigilância         do         hospital.

(B) Cumprir         e         fazer         cumprir         a         legislação         atinente         as
atividades         hospitalares         e         relativas         a         assistência
farmacêutica.

(C) Estimular         a         implantação         e         o         desenvolvimento         da
Farmácia         Clínica.

(D) Elaborar         manuais         técnicos         e         formulários         próprios.

Questão 07

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         tem         as
seguintes         propriedades         farmacológicas:         analgesia,
sedação         e         efeito         ansiolítico.

(A) Barbitúricos.
(B) Benzodiazepínicos.
(C) Propofol.
(D) Agonistas         alfa-2         adrenérgicos.

Questão 08

Com         base         nas         principais         interações         medicamentosas
de         metronidazol,         assinale         a         alternativa         CORRETA
que         corresponde         ao         fármaco         que         tem         como         efeito
observado,         concentrações         tóxicas         de         metronidazol.

(A) Fenobarbital.
(B) Fenitoína.
(C) Cimetidina.
(D) Amiodarona.

Questão 09

Com         base         na         farmacodinâmica,         marque         (V)
verdadeiro         ou         (F)         falso         nos         itens         abaixo.

(__)Maiores         latências         ocorrem         em         receptores
ionotrópicos         (como         o         nicotínico,         ao         ser         estimulado         por
acetilcolina).
(__)Existem         dois         tipos         principais         de         relações

FARMACÊUTICO (1) 2



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São Miguel do Oeste 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2021  
 

 

dose-resposta         -         gradual         e         quantal.         O         primeiro
corresponde         ao         efeito         de         várias         doses         de         um         fármaco
sobre         o         indivíduo,         enquanto         a         relação         quantal         mostra
o         efeito         de         várias         doses         de         um         fármaco         sobre         uma
população         de         indivíduos.
(__)Ação         preventiva         de         fármacos         objetiva         evitar         uma
doença         não         presente         no         organismo         (prevenção
primária)         ou         impedir         a         recorrência         de         processo
patológico         (prevenção         secundária).
(__)Antagonistas         fisiológicos         induzem         resposta
fisiológica         oposta         àquela         do         agonista,         por         meio         de
mecanismo         molecular         que         envolve         o         receptor         do
agonista.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         F,         V,         F.
(B) F,         V,         F,         V.
(C) V,         F,         F,         V.
(D) F,         V,         V,         F.

Questão 10

Em         relação         aos         critérios         que         justificam         a
determinação         de         níveis         plasmáticos         de         fármacos,
assinale         a         alternativa         que         apresenta         um         desses
critérios         INCORRETAMENTE.

(A) Existência         de         significativas         diferenças         individuais
em         absorção,         distribuição         ou         eliminação.

(B) Efeito         farmacológico         de         difícil         mensuração         (uso
profilático).

(C) Disponibilidade         de         método         de         dosagem         confiável.
(D) Concentrações         máxima         eficaz         e         tóxica         muito

próximas.

Questão 11

Em         relação         ao         Ciclo         da         Assistência         Farmacêutica,
marque                  (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso         nos         itens         abaixo.

(__)A         seleção         deve         ser         realizada         por         uma
Comissão/Comitê         Estadual         de         Farmacologia         e
Terapêutica,         com         o         objetivo         de         estabelecer         a         Relação
Estadual         de         Medicamentos         (Reme),         definindo         os
medicamentos         a         serem         disponibilizados         pela
Secretaria         Estadual         de         Saúde         para         a         atenção         básica,
média         ou         para         a         alta         complexidade.
(__)A         distribuição         dos         medicamentos,         de         acordo         com
as         necessidades         dos         solicitantes,         deve         garantir         a
rapidez         na         entrega,         segurança         e         eficiência         no         sistema
de         informações         e         controle.

(__)A         dispensação         é         um         dos         elementos         vitais         para         o
uso         racional         de         medicamentos.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         F,         F.
(B) F,         F,         V.
(C) V,         V,         V.
(D) V,         F,         V.

Questão 12

Em         relação         a         Cefalosporina         de         quarta         geração,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) São         betalactâmicos         com         atividade         contra         muitas
bactérias         gram-positivas,         gram-negativas         e
anaeróbias,         devido         à         resistência         contra         muitas
betalactamases.

(B) Caracterizam-se         principalmente         por         ter         atividade
anti-MRSA,         mantendo         a         cobertura         de         agentes
mais         antigos.

(C) É         o         único         representante         monobactâmico.         Tem
espectro         de         ação         que         abrange         exclusivamente
bacilos         gram-negativos         aeróbios,         inclusive
bactérias         nosocomiais         como         Pseudomonas
aeruginosa.

(D) É         ativa         contra         microrganismos         gram-positivos         e
negativos,         mas         sem         ação         anaerobicida.

Questão 13

Com         base         na         Lei         Nº         8.080/90,         é         INCORRETO         afirmar
que:

(A) A         assistência         terapêutica         integral,         inclusive
farmacêutica,         estão         incluídas         no         campo         de
atuação         do         Sistema         Único         de         Saúde.

(B) A         direção         do         Sistema         Único         de         Saúde         é         única,
sendo         exercida         em         cada         esfera         de         governo.

(C) O         dever         do         Estado         exclui         o         das         pessoas,         da
família,         das         empresas         e         da         sociedade.

(D) Na         falta         de         protocolo         clínico         ou         de         diretriz
terapêutica,         a         dispensação         será         realizada,         no
âmbito         de         cada         Município,         de         forma         suplementar,
com         base         nas         relações         de         medicamentos
instituídas         pelos         gestores         municipais         do         Sistema
Único         de         Saúde,         e         a         responsabilidade         pelo
fornecimento         será         pactuada         no         Conselho
Municipal         de         Saúde.
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Questão 14

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
um         diurético         poupador         de         potássio.

(A) Metolazona.
(B) Clortalidona.
(C) Triantereno.
(D) Torasemida.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

"Indústria         precisa         descobrir         o         full         commerce"

Terceirização         total         do         e-commerce         permite         que
grandes         marcas         tenham         agilidade         para         criar
plataformas         parrudas         de         venda         direta         ao         consumidor.

inflação         -         indústria         -         tecnologia
29.mar.2021         às         7h00

Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,         em
situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos         para
acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas.

Sua         afirmação         é         confirmada         por         dados.         De         acordo
com         o         relatório         elaborado         pela         Ebit|Nielsen,         o
e-commerce         brasileiro         cresceu         47%         apenas         no
primeiro         semestre         do         ano         passado.         As         vendas
saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro         semestre         de
2019,         para         R$         38,8         bilhões         no         mesmo         período         de
2020.         Nos         anos         anteriores,         o         crescimento         anual         não
passava         de         12%.         E         a         tendência         de         crescimento         não
para         por         aí.         A         consultoria         prevê         que         as         vendas         online
devam         aumentar         mais         26%         em         2021,         atingindo
faturamento         de         nada         menos         do         que         R$         110         bilhões
no         ano.

"Com         a         pandemia         e         o         fechamento         das         lojas,         muitas
empresas         tiveram         de         dar         mais         atenção         ao         comércio
eletrônico,         que         se         tornou         estratégico",         diz         Fregonesi.
"Outras,         que         ainda         não         estavam         no         online,
precisaram         criar         presença         com         urgência",         afirma.
Entre         essas         empresas,         estão         muitas         indústrias         que
perceberam         a         necessidade         -         e         a         oportunidade         -         de

vender         diretamente         para         seus         consumidores,         o
chamado         D2C         (do         inglês         direct         to         consumer).

O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para         seus
clientes.         "Vender         online         para         o         consumidor         final
definitivamente         não         é         o         'core'         da         indústria",         afirma         o
especialista.

Para         resolver         a         questão,         o         setor         tinha         basicamente
três         opções.         Desenvolver         tudo         internamente         (e         arcar
com         os         custos         de         toda         uma         infraestrutura         dedicada),
terceirizar         partes         da         operação         (e         se         desdobrar         para
gerenciar         todos         os         contratos         e         etapas         com         diferentes
fornecedores)         ou         fazer         a         terceirização         total         da
operação.

É         nessa         terceira         alternativa         que         entra         o         serviço
prestado         pela         Synapcom.         "A         indústria         precisa
descobrir         o         full         commerce",         afirma         Fregonesi.         Full
commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e         entregar
a         melhor         experiência         para         seu         consumidor.         "Nós
criamos         projetos         customizados         de         ponta         a         ponta         e
fazemos         todo         o         gerenciamento         do         e-commerce         da
marca,         que         nos         remunera         de         acordo         com         as         vendas",
explica.

https://estudio.folha.uol.com.br/synapcom/2021/03/industria-precisa-descobrir-o-ful

l-commerce.shtml Acessado em 30/03/2021

Questão 15

Sobre         as         estratégias         de         intertextualidade         para         a
citação         da         fala         de         terceiros,         é         CORRETO         afirmar
sobre         o         texto         jornalístico         que:

(A) O         terceiro         parágrafo         apresenta         polifonia         por         meio
do         discurso         direto         livre,         uma         vez         que         há
intercalação         das         citações         diretas         das         falas         de
Eduardo         com         a         fala         do         jornalista         que         está
narrando         a         matéria         jornalística.

(B) O         título         apresenta         um         enunciador         indefinido         devido
ao         uso         das         aspas         que         denotam         citação         direta,
embora         não         haja         referência         ao         seu         autor.

(C) O         primeiro         parágrafo         apresenta         a         polifonia         por
meio         de         discurso         indireto,         trazendo         a         fala         de
Eduardo         Fregonesi         parafraseada         e         sem         uso         de
aspas.
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(D) O         segundo         parágrafo         não         apresenta         polifonia
porque         suspende         a         citação         indireta         da         fala         de
Eduardo         Fregonesi         para         referir-se         a         dados
estatísticos.

Questão 16

A         partir         dos         seus         conhecimentos         linguísticos         e         de         sua
análise         do         texto         jornalístico,         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo"         (quarto         parágrafo)         -         esse         trecho         não
possui         recursos         coesivos,         apenas         de         coerência
textual.

(B) Eduardo         Fregonesi         é         enunciador         e         autor         do         texto
jornalístico.

(C) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer."         O         enunciado         que         abre         o         corpo         de
texto         é         iniciado         por         uma         locução         adverbial,         recurso
muito         comum         da         linguagem         jornalística.

(D) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um
único         parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de
um         comércio         eletrônico."         O         termo         destacado
exerce         a         função         sintática         de         sujeito         da         oração         e
está         na         voz         passiva.

Questão 17

A         partir         da         reportagem         sobre         tecnologia,         assinale
abaixo         a         alternativa         que         representa         o         tema         central         do
texto:

(A) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para
seus         clientes."         (quarto         parágrafo)

(B) "De         acordo         com         o         relatório         elaborado         pela
Ebit|Nielsen,         o         e-commerce         brasileiro         cresceu         47%
apenas         no         primeiro         semestre         do         ano         passado.         As
vendas         saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro
semestre         de         2019,         para         R$         38,8         bilhões         no
mesmo         período         de         2020."         (segundo         parágrafo)

(C) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e
entregar         a         melhor         experiência         para         seu
consumidor."         (sexto         parágrafo)

(D) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas."
(primeiro         parágrafo)

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 18

"Em         reunião         ampliada         nesta         quarta-feira,         17,         o
Centro         de         Operações         de         Emergência         em         Saúde
(Coes)         descartou         lockdown         neste         momento         em         Santa
Catarina."
A         notícia         divulgada         no         site         do         governo         do         estado         de
Santa         Catarina         traz         um         termo         muito         ouvido         nos
últimos         tempos,         em         todo         o         mundo.         Qual         é         o
significado         da         palavra         inglesa         LOCKDOWN,         que         hoje
reflete         uma         necessidade         imposta         em         muitos         lugares
como         forma         de         conter         a         proliferação         do         coronavírus?

(A) Abertura.
(B) Flexibilização.
(C) Confinamento.
(D) Contingência.

Questão 19

Ao         município         de         São         Miguel         do         Oeste         compete,
segundo         sua         Lei         Orgânica,         prover         a         tudo         quanto         diga
respeito         ao         seu         peculiar         interesse         e         ao         bem-estar         de
sua         população.         Entre         as         atribuições         inerentes         à         esta
competência         NÃO         se         inclui:

(A) Suplementar         a         legislação         federal         e         a         estadual,         no
que         lhe         couber.

(B) Manter,         com         exclusiva         responsabilidade         técnica         e
financeira,         programas         de         educação         pré         -         escolar         e
de         ensino         fundamental.

(C) Elaborar         o         plano         diretor         de         desenvolvimento
integrado.

(D) Criar,         organizar         e         suprimir         Distritos,         observada         a
legislação         específica.

Questão 20

"São         Miguel         do         Oeste         é         um         município         com         grande
potencial         turístico         pela         sua         diversidade         cultural,
empreendedorismo,         qualidade         de         vida,         além         das
belezas         naturais."         (www.saomiguel.sc.gov.br)
O         turismo         deste         município         tem,         entre         outras         opções,
as         visitas         a         propriedades         rurais         como         a         que         produz         o
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Mel         do         Oeste         e         o         Sítio         Santos         Cherobin,
especializada         na         produção         orgânica         de         pitaya         e
limão.         Este         tipo         de         turismo         é         conhecido
nacionalmente         como:

(A) Hortiturismo.
(B) Agroturismo.
(C) Turismo         Rural.
(D) Turismo         de         roça.
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