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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 
Edital de Concurso Público 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 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. 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 03h00min, 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 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Sobre a classificação dos antidepressivos, fármacos como Amineptina e Minaprina são 

classificados como: 

A) Inibidores seletivos de recaptura de Dopamina (ISRD). 

B) Inibidores seletivos de recaptura de 5-HT/Noradrenalina (ISRSN). 

C) Inibidores não seletivos de recaptura de monoaminas (ADTs). 

D) Antagonistas de alfa-2 adrenorreceptores. 

 

02. Dos antidepressivos Inibidores da monoaminoxidase (IMAO), é classificado como não seletivo 

e irreversível o fármaco: 

A) Brofaromina. 

B) Clorgilina. 

C) Tranilcipromina. 

D) Befloxatona. 

 

03. É um derivado benzisoxazólico, com forte efeito bloqueador de receptores D2 e 5-HT2. Liga-se 

a receptores α1, α2, e H1, sendo ainda potente antagonista LSD. É, no entanto, praticamente 

destituída de efeitos anticolinérgicos. É eficaz nos sintomas positivos e nos negativos da 

esquizofrenia. Trata-se do antipsicótico: 

A) Olanzapina. 

B) Risperidona. 

C) Ziprasidona. 

D) Clozapina. 

 

04. A Quetiapina é um novo antipsicótico, estruturalmente relacionado com a _____________, 

porém sem necessidade de monitorização sanguínea. Trata-se de um derivado dibenzotiazepina, 

com ampla faixa de afinidades pelos diferentes subtipos de receptores no sistema nervoso central. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto: 

A) Clozapina. 

B) Risperidona. 

C) Clorpromazina. 

D) Olanzapina. 

 

05. Os diuréticos de alça são reservados na insuficiência cardíaca com retenção de volume e na 

hipertensão associada à insuficiência renal com clearance de creatinina: 

A) Abaixo de 30 mL/minuto. 

B) Acima de 30 mL/minuto. 

C) Abaixo de 50 mL/minuto. 

D) Acima de 50 mL/minuto. 

 

 

 

 



3 
 
 

06. Dos anti-hipertensivos bloqueadores dos canais de cálcio, as diidropiridinas são representadas 

pelo fármaco: 

A) Verapamil. 

B) Diltiazem. 

C) Hidralazina. 

D) Anlodipina. 

 

07. Com relação à Metoclopramida, analise as asserções a seguir: 

I. Alia sua ação antidopaminérgica central à estimulação da motilidade gastrintestinal, com 

aceleração do esvaziamento gástrico.  

II. Em altas doses também tem atividade antisserotoninérgica que contribui para seu efeito 

antiemético. Aumenta a pressão do esfíncter esofágico inferior, diminuindo a regurgitação e a 

aspiração do conteúdo gástrico.  

III. A metoclopramida não é eficaz contra náuseas e vômitos decorrentes de procedimento 

cirúrgico, quimioterapia e radioterapia. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

08. A Ondansetrona é antagonista serotoninérgico com uso restrito para êmese induzida por: 

A) Hiperemese gestacional. 

B) Complicações pós-operatórias. 

C) Infecções bacterianas. 

D) Fármaco citotóxico de elevada potência emetogênica.  

 

09. A Notificação de Receita é o documento que, acompanhado da receita, autoriza a dispensação 

de medicamentos contendo substâncias das listas: 

A) A, B e C1. 

B) A, B e C2. 

C) C1, C2 e C3. 

D) C1, C2 e D. 

 

10. Medicamentos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes podem ser prescritos em quantidades 

suficientes para até: 

A) 2 meses de tratamento. 

B) 3 meses de tratamento. 

C) 6 meses de tratamento. 

D) 12 meses de tratamento. 
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11. Compõe a lista F, disponibilizada pela portaria 344/98, as seguintes substâncias: 

I. Substâncias precursoras. 

II. Substâncias psicotrópicas. 

III. Substâncias entorpecentes. 

Quanto à sua classificação na lista F, elas são assim descritas: 

A) F1 (I); F2 (II); F3 (III). 

B) F1 (I); F2 (III); F3 (II). 

C) F1 (III); F2 (I); F3 (II). 

D) F1 (III); F2 (II); F3 (I). 

 

12. Das listas de substâncias sujeitas a controle especial, é correto o que se afirma em: 

A) D1 - Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou 

psicotrópicas. 

B) C5 - Lista das substâncias psicotrópicas. 

C) A2 - Lista das substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações 

especiais. 

D) C3 - Lista das substâncias precursoras de entorpecentes e/ou psicotrópicos. 

 

13. Cirurgiões-dentistas e médicos veterinários podem prescrever substâncias sujeitas a controle 

especial, exceto as da lista ______ desde que para uso odontológico e veterinário, 

respectivamente. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto: 

A) C1. 

B) C2. 

C) C3. 

D) C4. 

 

14. Farmácias e drogarias privadas devem fazer a escrituração dos medicamentos controlados 

através do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC. A escrituração 

no SNGPC é exclusiva do: 

A) Farmacêutico Clínico. 

B) Dono do Estabelecimento. 

C) CNPJ do estabelecimento. 

D) Farmacêutico responsável técnico pelo estabelecimento. 

 

15. A Relação Mensal de Notificações de Receita A – RMNRA – e a Relação Mensal de Notificações 

de Receita B2 – RMNRB2 devem ser entregues a Vigilância Sanitária a cada: 

A) Mês. 

B) Ano. 

C) Dois meses. 

D) Seis meses. 
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16. Com base na lei orgânica de saúde 8080/90, considere a alternativa incorreta: 

A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde 

como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

B) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico e 

a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, estão 

inclusas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

C) Inserido pela Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013 é um dos objetivos do SUS a 

organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de 

violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento 

psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. 

D) É princípio do SUS a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 

humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 

serviços de assistência à saúde da população.  

 

17. Sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde (lei 8080/90), analise 

os excertos a seguir: 

I. São produtos de interesse para a saúde: órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos 

médicos. 

II. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou 

produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que 

tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância 

ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira 

escolha.   

III. No âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas 

relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo 

fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

18. É doença / agravo de notificação compulsória semanal: 

A) Coqueluche. 

B) Acidente com animal peçonhento. 

C) Doença de Chagas aguda. 

D) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). 

 

19. A Doença aguda pelo vírus Zika em gestantes é uma doença de notificação compulsória: 

A) Semanal. 

B) Imediata à Secretaria da Saúde Municipal somente. 

C) Imediata às Secretarias Municipal e Estadual de saúde somente. 

D) Imediata às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde. 
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20. Para viabilizar, inclusive, o acesso da população aos produtos no âmbito do setor privado, a 

reorientação do modelo de assistência farmacêutica, coordenada e disciplinada em âmbito nacional 

pelos três gestores do Sistema, deverá estar fundamentada: 

A) Na descentralização 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. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 
INSTRUÇÕES: As questões de nº 21 a nº 30 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente 
antes de respondê-las. 

(TEXTO) 

 
 
21. Sobre o Texto e seu contexto, analise: 

I. Ser preguiçosa é um orgulho para Lucy; 

II. Ser preguiço não é tão ruim quanto parece, segundo Lucy; 

III. Tornar as pessoas melhores em escolher prioridades é um dos pontos positivos da preguiça. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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22. “Lucy Gransbury se autointitula preguiçosa e disse ter orgulho disso.” (linhas 1 e 2). Analisando-

se o período acima retirado do Texto, é correto afirmar que: 

A) A palavra “autointitula” (linha 1) possui o significado contrário ao ato de atribuir a si próprio 

um nome ou título. 

B) A partícula "se" exerce função morfológica de elemento expletivo. 

C) É um período composto exatamente por uma oração coordenada e uma oração subordinada 

adjetiva. 

D) A palavra "disso" é uma contração da preposição "de" com o pronome demonstrativo "isso". 

 

23. Assinale a alternativa que apresenta uma oração retirada do Texto classificada como 

subordinada que restringe, particulariza e limita o sentido da oração principal: 

A) “[...] que se sinta culpado por seu comportamento.” (linhas 6 e 7) 

B) “[...] que conhece.” (linha 5) 

C) “[...] que ser preguiçoso não é tão ruim quanto parece - [...]” (linhas 9 e 10) 

D) “[...] que a preguiça é vista como um comportamento negativo, [...]” (linhas 16 e 17) 

 

24. A partícula "que" presente na linha 16 exerce a seguinte função morfológica: 

A) Pronome relativo. 

B) Pronome apassivador. 

C) Conjunção integrante. 

D) Índice de indeterminação do sujeito. 

 

25. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

“[...], mais eficientes na gestão da própria energia e com maior facilidade de encontrar o caminho 

mais rápido para terminar uma tarefa.” (linhas 20 a 22) 

A) “eficientes” 

B) “energia” 

C) “facilidade” 

D) “encontrar” 

 

26. "Se você é mais propenso à preguiça..." (linhas 5 e 6). É correto afirmar que a crase foi 

empregada no trecho pela seguinte razão: 

A) Há contração entre preposição e artigo definido feminino. 

B) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções prepositivas formadas por palavras 

femininas. 

C) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras 

femininas. 

D) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções adverbiais formadas por palavras 

femininas. 
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27. Com base na conversão para a voz passiva do trecho abaixo adaptado do Texto, assinale a 

alternativa correta: 

“Lucy diz...” 

A) “É dito por Lucy.” 

B) “Foi dito por Lucy.” 

C) A oração já se encontra na voz passiva. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva, pois o verbo “diz” é transitivo direto. 

 

28. Do(s) termo(s) destacado(s) a seguir, assinale a alternativa que representa corretamente o 

sujeito da oração a que pertence: 

"Lucy Gransbury se autointitula preguiçosa e disse ter orgulho disso." (linhas 1 e 2) 

A) "Lucy Gransbury" 

B) "se autointitula" 

C) "preguiçosa" 

D) "ter orgulho disso" 

 

29. Assinale a alternativa que representa corretamente a regra pela qual a vírgula foi empregada 

no trecho a seguir retirado do Texto: 

“Mas Lucy, uma atriz de Melbourne, [...]" (linhas 7 e 8) 

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. 

 

30. Com base nos encontros vocálicos e consonantais, analise: 

I. Lucy (linha 1); 

II. Disse (linha 1); 

III. Gosta (linha 2). 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I configura um encontro consonantal. 

B) Apenas o item II configura um encontro consonantal. 

C) Apenas os itens I e II configuram um encontro consonantal. 

D) Apenas o item II configura um encontro vocálico. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Em outubro deste ano no encerramento do Seminário Internacional “Democracia em Colapso?” 

foi realizada a conferência “A liberdade é uma luta constante”, promovido pela editora e pelo Sesc 

São Paulo, neste evento, o Brasil recebeu a visita da escritora estadunidense: 

A) Angela Davis.  

B) J.K. Rowling. 

C) Chimamanda Ngozi Adichie 

D) Rebecca Solnit. 
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32. Foi descoberta recentemente a autoria do derramamento de óleo que atingiu a costa brasileira, 

e deixou centenas de praias na região nordeste contaminadas. Este óleo foi derramado por: 

A) O navio Madre de Dios, de propriedade da empresa Iberdrola, Espanha. 

B) O navio Comandantes, de propriedade da empresa estatal Petróleos de Venezuela. 

C) O Navio Bouboulina, de propriedade da empresa Delta Tankers LTD, Grécia. 

D) O Navio Vasco da Gama, de propriedade da empresa APETRO, de Portugal. 

 

33. Até o final de outubro seguiam os protestos no território autônomo de Hong Kong, e mesmo 

duramente reprimidos pela polícia os manifestantes mantém o ritmo de protestos. A reivindicação 

dos movimentos organizados pode ser afirmada pela alternativa: 

A) A derrubada do ditador Kim Jong Um. 

B) O fim do domínio chinês e pela democracia. 

C) Por reformas populares de cunho socialista/comunista. 

D) Pelo fim do comunismo no território de Hong Kong. 

 

34. Em junho de 2019, os ministros do Supremo Tribunal Federal, equiparando a lei de racismo, 

reconheceram haver uma demora inconstitucional do Legislativo em tratar do tema, determinou 

assim: 

A) Estabeleceu a limitação para o financiamento de filmes brasileiros por parte dos 

investimentos financeiros do Estado. 

B) Criminalização da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. 

C) Decretou o fim da Lei Rouanet, permitindo que os financiamentos privados promovam a 

produção cinematográfica brasileira. 

D) Criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, feminicídio, 

ampliando a lei Maria da Penha. 

 

35. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou recentemente que o país vai começar a injetar 

gás de urânio em 1.044 centrifugas que antes estavam vazias, em referência ao procedimento 

utilizado para produzir urânio enriquecido. Com esta atitude o país rompe com o pacto: 

A) O acordo nuclear de 2015, assinado entre o governo da República Islâmica e um grupo de 

potências internacionais, liderado pelos EUA. 

B) O acordo nuclear firmado entre potências europeias, países islâmicos e Coreia do Norte, em 

2018. 

C) O desmantelamento mundial de armas atômicas, assinado pelas principais potências 

nucleares do mundo. 

D) O acordo de Washington, liderado pela Alemanha e França que promovia a redução do 

armamento nuclear nos EUA e Irã. 

  

 

 

 


