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CARGO: FARMACÊUTICO 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica fabricada em 

material transparente de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 02h30min (duas horas e trinta 

minutos). A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta 

de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Matemática e Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 30 (trinta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 e 02 dizem respeito ao Título de uma reportagem. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.conjur.com.br>Acesso em 30 de agosto de 2021) 

01 – Sobre a interpretação do Título da reportagem, analise: 

I – A despeito de pagamento à vista de débito fiscal, os juros de mora não serão excluídos. 

II – É prescindível que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a exclusão dos juros 

de mora. 

III – Há possibilidades de exclusão de juros de mora, uma delas é o pagamento à vista de débito 

fiscal. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item II está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas o item I está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

02 – Assinale a alternativa correta com base no acento grave indicador de crase no título da 

reportagem: 

a) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas como, 

por exemplo, “à vista”. 

b) Há contração entre preposição exigida por regência nominal de “Pagamento” e artigo 

definido feminino. 

c) Há contração entre preposição exigida por regência verbal de “Pagamento” e artigo definido 

feminino. 
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d) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas formadas por palavras femininas 

como, por exemplo, “à vista”. 

e) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por palavras femininas 

como, por exemplo, “à vista de”. 

 

03 – Assinale a alternativa em que a palavra “muito” exerce função morfológica de pronome: 

a) Parece ter muito apego ao dinheiro. 

b) O chefe agradeceu pelo muito que os funcionários fizeram durante o ano fiscal. 

c) Chorou muito quando soube da morte da amiga. 

d) Seria necessário muito para me tirar deste trabalho. 

e) Ele visitava muito sua mãe. 

 

04 – Há erro no emprego do hífen na seguinte alternativa: 

a) Cor-de-rosa 

b) Aero-espacial 

c) Erva-doce 

d) Ultra-humano 

e) Sub-região 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

05 – Analise a seguir os desenhos que serão dispostos na parede do quarto de João: 

 

Considerando que o desenho 1 somente poderá trocar de lugar com o desenho 6, assinale a alternativa 

que representa corretamente a quantidade de possibilidades de disposição desses desenhos na parede: 
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a) 52 possibilidades 

b) 24 possibilidades 

c) 40 possibilidades 

d) 60 possibilidades 

e) 48 possibilidades 

 

06 – César fez um financiamento no valor de R$ 8.000,00, o qual incidiu um juro de 1,5% ao mês. 

Considerando que ele pagará sua dívida em 8 meses, assinale a alternativa que representa 

corretamente o valor da parcela: 

a) R$ 1.120,00 

b) R$ 1.150,00 

c) R$ 1.098,00 

d) R$ 1.110,00 

e) R$ 1.125,00 

 

07 – Assinale a alternativa que representa corretamente a altura de um poço em formato cúbico para 

que suporte 24 litros d’água tendo sua base 3 metros de largura por 4 metros de comprimento: 

a) 5 metros 

b) 1 metro 

c) 3 metros 

d) 2 metros 

e) 4 metros 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

08 – Todo ano, com a passagem do inverno para a primavera há um aumento considerável nas 

queimadas e incêndios em diversas regiões brasileiras, com destaque para os últimos anos que 

demonstram um crescimento no índice de incêndios criminosos. Desde a década de 1980, o órgão 

brasileiro responsável pelo levantamento de dados a respeito do desmatamento e queimadas é: 

a) FUNAI. 

b) IBGE. 

c) INPE. 
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d) Green Peace. 

e) IHGB. 

 

09 – O sistema político brasileiro garante a autonomia e a autogestão política de todos seus estados. 

Este tipo de sistema recebe o nome de: 

a) Parlamentarismo. 

b) Federalismo. 

c) Constitucionalismo. 

d) Presidencialismo. 

e) Oligarquismo. 

 

10 – Com base em seus conhecimentos a respeito da história do Município de Alto Bela Vista, leia o 

trecho e responda: 

Alto Bela Vista foi emancipado e recebeu sua elevação a categoria de município em 1995, 

deixando de ser Distrito de Concórdia. Desde sua criação, em 1953, o distrito era denominado 

___________________ até 1992, quando seu nome foi alterado por uma lei municipal.  

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Distrito de Volta Grande. 

b) Distrito de Paraisópolis. 

c) Distrito do Rio Doce. 

d) Distrito do Coalho. 

e) Distrito de Alberto Tessmann. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FARMACÊUTICO 

11 – No soro antidiftérico cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo: 

a) 2.000 UI de toxina diftérica. 

b) 3.000 UI de toxina diftérica. 

c) UI de toxina diftérica. 

d) 4.000 UI de toxina diftérica. 

e) 5.000 UI de toxina diftérica. 
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12 – De acordo com a Portaria 264/20 a Esquistossomose: 

a) Não é mais uma doença de Notificação Compulsória. 

b) É de notificação compulsória semanal. 

c) É de notificação compulsória imediata, somente à Secretaria Municipal de Saúde. 

d) É de notificação compulsória imediata, somente às Secretarias Municipal e Estadual de 

Saúde. 

e) É de notificação compulsória imediata, ao Ministério da Saúde e às Secretarias Municipal e 

Estadual de Saúde. 

 

13 – Sobre a doença meningocócica é incorreto afirmar que: 

a) As taxas de incidência de portadores são maiores entre adolescentes e adultos jovens e em 

camadas socioeconômicas menos privilegiadas. 

b) Modo de transmissão: Contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de 

pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes.  

c) A transmissão por fômites não é importante. 

d) Período de incubação: Em média, de 3 a 4 dias, podendo variar de 2 a 10 dias. 

e) O reservatório é o homem, sendo as meninges o local de colonização do microrganismo. 

 

14 – Face à responsabilidade e natureza críticas dos serviços e produtos fornecidos pela Farmácia 

Hospitalar, considera-se indispensável que a sua atividade seja enquadrada por um Sistema de Gestão 

da Qualidade (SGQ). O conceito de melhoria contínua pode concretizar-se por meio de um ciclo de 

planeamento, execução, verificação e atuação: “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) que pode ser aplicada 

a todos os processos. Dentro desse protocolo (PDCA), caracteriza momentos da etapa “Do” os 

seguintes parâmetros: 

a) Estabelecer os objetivos e os processos necessários para apresentar resultados de acordo 

com os requisitos do cliente e as políticas da organização.  

b) Um exemplo dessa aplicabilidade, pode ser o planejamento da implementação de um 

modelo de distribuição de medicamentos para um serviço de internamento. 

c) Implementar os processos. Implementar o plano definido e iniciar o modelo de distribuição 

adotado. 
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d) Monitorizar e medir processos e produtos em comparação com políticas, objetivos e 

requisitos para o produto e reportar os resultados. Ainda no mesmo exemplo dos pontos 

anteriores, no planeamento devem ser definidos os indicadores de medida adequados. 

e) Empreender ações para melhorar, continuamente, o desempenho dos processos. 

 

15 – Leia o trecho a seguir: 

 “Com duração de uma a duas semanas, inicia-se com manifestações respiratórias e sintomas leves 

(febre pouco intensa, mal-estar geral, coriza e tosse seca), seguidos pela instalação gradual de 

surtos de tosse, cada vez mais intensos e frequentes, evoluindo para crises de tosses paroxísticas.” 

Sobre as fases clínicas da Coqueluche, o trecho, acima, discorre sobre a: 

a) Fase catarral. 

b) Fase paroxística. 

c) Fase de latência. 

d) Fase propriamente ativa. 

e) Fase de convalescença. 

 

16 – De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, o processo indutor do uso irracional e 

desnecessário de medicamentos e o estímulo à automedicação, presentes na sociedade brasileira, são 

fatores que promovem um aumento na demanda por medicamentos, requerendo, necessariamente, a 

promoção do seu uso racional mediante: 

a) A produção e a venda de medicamentos, enquadradas, por leis específicas. 

b) Prioridades na adoção, pelo profissional médico, de produtos padronizados, constantes da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

c) Programas de subsídios institucionais, tais como de compras de medicamentos, reembolsos 

especiais e planos de saúde. 

d) A reorientação destas práticas e o desenvolvimento de um processo educativo, tanto para a 

equipe de saúde quanto para o usuário. 

e) A eficácia, a segurança e a qualidade dos produtos, além dos aspectos atinentes a custos e 

preços de venda, em defesa do consumidor. 

 

17 – Considerando a Portaria 264/20 sabe-se que as Hantaviroses: 

a) São mais, consideradas, doenças de Notificação Compulsória. 
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b) São de notificação compulsória imediata, ao Ministério da Saúde e às Secretarias Municipal 

e Estadual de Saúde. 

c) São de notificação compulsória imediata, somente à Secretaria Municipal de Saúde. 

d) São de notificação compulsória imediata, somente às Secretarias Municipal e Estadual de 

Saúde. 

e) É de notificação compulsória semanal. 

 

18 – Sobre os surtos de doença meningocócica, o contato próximo que adoece, nas primeiras 24 

horas, do início da manifestação clínica do caso primário é denominado: 

a) Portador. 

b) Caso secundário. 

c) Caso coprimário. 

d) Caso isolado. 

e) Caso suspeito. 

 

19 – Leia o trecho a seguir: 

 “De acordo com a FioCruz, o tratamento medicamentoso para esquistossomose é feito com 

_____________, droga utilizada desde de 1980. Entretanto, esse tratamento vem apresentando 

algumas limitações relacionadas aos indícios de existência de parasitos resistentes e baixa 

tolerabilidade, principalmente, para crianças, como relatado na literatura.” 

Fonte: https://portal.fiocruz.br/noticia/medicamento-brasileiro-para-tratamento-da-esquistossomose-foi-aprovado-nos-eua 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Praziquantel. 

b) Pentamidina. 

c) Albendazol. 

d) Temozolomida. 

e) Hidroxicloroquina. 

 

20 – Sobre as Hantaviroses, analise os excertos, abaixo: 

I – Os primeiros casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus - SCPH documentados no 

Brasil, no município de Juquitiba, estado de São Paulo, surgiram em forma de surto, com o 

acometimento da doença em três irmãos agricultores. O surto foi associado a dois fatores: à 

https://portal.fiocruz.br/noticia/medicamento-brasileiro-para-tratamento-da-esquistossomose-foi-aprovado-nos-eua
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ocorrência de um fenômeno natural conhecido como “ratada” e ao desmatamento de áreas naturais 

de ocorrência da “ratada” para construção de habitações precárias. A “ratada” caracteriza-se por 

aumento exacerbado no número de roedores de uma determinada área, gerando uma 

superpopulação. 

II – Os hantavírus possuem a forma esférica, medindo aproximadamente 80 nm a 120 nm de 

diâmetro, compostos por um envelope lipoproteico no qual são inseridos peplêmeros 

glicoproteicos. O envelope circunda três segmentos helicoidais do nucleocapsídeo. A sequência 

terminal dos segmentos de RNA é idêntica para todos os vírus que integram o gênero, mas 

diferem entre as cepas. O genoma consiste de três segmentos de fita dupla de ADN, de sentido 

positivo. 

III – Todos os hantavírus, até então identificados, são transmitidos para o homem por meio dos 

mesmos mecanismos. A infecção humana ocorre, geralmente, pela via aerógena com a inalação de 

poeiras e aerossóis contaminados com a urina (em que se encontra a maior concentração de vírus), 

fezes ou saliva de roedores infectados, em ambientes artificiais ou naturais, fechados ou ao ar 

livre. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens, I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos.  

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Nenhum dos itens está correto. 

e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

21 – A hipoglicemia é o fator limitante mais importante, em alcançar o controle glicêmico ideal, em 

pacientes com DM1, excluindo aspectos psicossociais, como a falta de adesão ao tratamento e 

suporte familiar inadequado. A Associação Americana de Diabetes (ADA), tem adotado, como 

padrão de corte para hipoglicemia, a glicemia plasmática menor que: 

a) 59 mg/dL. 

b) 89 mg/dL. 

c) 65 mg/dL. 

d) 70 mg/dL. 
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e) 60 mg/dL. 

 

22 – Analise o trecho a seguir: 

“De acordo com a FioCruz, a ___________ é empregada em infecções por fungos e protozoários 

(leishmanioses e tripanossomíase africana), nos casos de insucesso com o tratamento pelo 

Glucantime. A droga liga-se ao DNA e inibe a replicação de organismos sensíveis a ela 

como Leishmania, Pneumocystis carinii e Trypanosoma. Ela não é bem absorvida, oralmente, e 

por isso é dada intravenosa ou intramuscular.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Hidroxicloroquina. 

b) Pentamidina. 

c) Ivermectina. 

d) Nitazoxanida. 

e) Epirrubicina. 

 

23 – Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + cloridrato de etambutol é a combinação 

poliquimioterápica indicada para tratamento da Tuberculose no Brasil. Segundo a Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais (RENAME), o comprimido apresenta a dosagem dessas medicações 

respectivamente com: 

a) 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg. 

b) 75 mg + 150 mg + 400 mg + 275 mg. 

c) 150 mg + 150 mg + 75 mg + 400 mg. 

d) 150 mg + 75 mg + 275 mg + 400 mg. 

e) 75 mg + 150 mg + 275 mg + 400 mg. 

 

24 – A Política Nacional de Medicamentos relata que o envelhecimento populacional gera novas 

demandas, cujo atendimento requer a constante adequação do sistema de saúde e, certamente, a 

transformação do modelo de atenção prestada, de modo a conferir prioridade ao caráter preventivo 

das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Sob esse enfoque, a política de 

medicamentos é, indubitavelmente, fundamental nessa transformação. De acordo com o documento, 

deve-se considerar, ainda, que modificações qualitativas e quantitativas, no consumo de 

medicamentos são influenciadas:  
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a) Pelas doenças crônico-degenerativas, pelo aumento da morbimortalidade decorrente da 

violência, e, especialmente, pelos homicídios e acidentes de trânsito. 

b) Pela natureza das práticas de assistência nelas desenvolvidas, ou seja, pela totalidade dos 

recursos por elas absorvidos. 

c) Pelos estabelecimentos públicos e o setor privado de prestação de serviços, que inclui desde 

unidades de atenção básica, até centros hospitalares de alta complexidade. 

d) Pelos indicadores demográficos, os quais têm demonstrado clara tendência de aumento, na 

expectativa de vida ao nascer. 

e) Pelas questões relativas às responsabilidades dos três gestores do Sistema Único de Saúde - 

SUS e ao efetivo controle da qualidade. 

 

25 – De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a assistência farmacêutica, no SUS, 

englobará as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle 

da qualidade e utilização. De acordo com o documento, a prescrição e a dispensação estão 

compreendidas, na fase de: 

a) Seleção. 

b) Programação. 

c) Distribuição. 

d) Controle de qualidade. 

e) Utilização. 

 

26 – No Brasil, as cefalosporinas de 3ª geração disponíveis, comercialmente, são: 

a) Cefaclor. Cefoxitina e Cefuroxima. 

b) Cefadroxil, Cefalexina e Cefalotina. 

c) Cefotaxima, Ceftazidima e Ceftazidima. 

d) Cefalotina, Cefazolina e Cefepima. 

e) Cefepima e Ceftriaxona. 

 

27 – De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a oferta de medicamentos está, 

intrinsecamente, relacionada com: 
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a) Organismos e agências internacionais. 

b) A pesquisa e o desenvolvimento. 

c) Treinamento contínuo dos profissionais. 

d) Requisitos mínimos das matérias-primas e especialidades. 

e) O processo de revisão permanente da Farmacopeia Brasileira. 

 

28 – Leia o trecho a seguir: 

“O análogo ultrarrápido, de insulina, mais recente, é o Fiasp. Trata-se de uma formulação da 

insulina asparte à qual foi adicionada _____________, resultando em uma absorção mais rápida, 

com início e pico de ação mais rápida.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Nicotinamida (vitamina B3). 

b) Tiamina (vitamina B1) 

c) Piridoxina (vitamina B6). 

d) Ácido pantotênico (vitamina B5). 

e) Cobalamina (vitamina B12). 

 

29 – Sobre o uso de insulinas, no tratamento do diabetes tipo 1 (DM1), são recomendações e 

conclusões da Sociedade Brasileira de Diabetes - SBD: 

I – O tratamento intensivo do DM1, com a obtenção de níveis de HbA1c < 7%, diminui o risco de 

evolução para complicações crônicas micro e macrovasculares. 

II – O uso de análogos de ação prolongada apresenta menor variabilidade glicêmica em 

comparação com a insulina NPH. 

III – A hipoglicemia grave pode afetar a capacidade cognitiva de crianças. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos.  

b) Apenas os itens I e III estão corretos.  

c) Todos os itens estão corretos.  

d) Apenas os itens II e III estão corretos.  

e) Nenhum dos itens está correto. 
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30 – Anamnese farmacêutica e orientação de alta ao paciente e/ou cuidador são intervenções 

farmacêuticas ligadas à categoria: 

a) Toxicidade. 

b) Educação ao paciente. 

c) Reconciliação medicamentosa. 

d) Adaptação da forma farmacêutica. 

e) Compatibilidade medicamentosa. 

 

 

 

 

 


