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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! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

A         cerca         da         Política         Nacional         de         Medicamentos,         julgue
as         afirmativas         abaixo.

I.Seu         propósito         precípuo         é         o         de         garantir         a         necessária
segurança,         eficácia         e         qualidade         dos         medicamentos,         a
promoção         do         uso         racional         e         o         acesso         da         população
àqueles         considerados         essenciais.
II.Tem         como         base         os         princípios         e         diretrizes         da
vigilância         sanitária         e         exigirá,         para         a         sua
implementação,         a         definição         ou         redefinição         de         planos,
programas         e         atividades         específicas         nas         esferas
federal,         estadual         e         municipal.
III.Integra         os         esforços         voltados         à         consolidação         do
SUS,         contribui         para         o         desenvolvimento         social         do         País
e         orienta         a         execução         das         ações         e         metas         prioritárias
fixadas         pelo         Ministério         da         Saúde.

Qual(is)         afirmativa(s)         está(ão)         CORRETA(S)?

(A) Apenas         I.
(B) Apenas         I         e         III.
(C) Apenas         III.
(D) Apenas         II         e         III

Questão 02

Com         base         na         classificação         quanto         à         ação         das         drogas
sobre         o         Sistema         Nervoso         Central,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         apresenta         drogas         da
classe         Perturbadores         da         Atividade         do         SNC         -
Psicotomiméticos.

(A) Metanfetaminas:         ecstasy         (MDMA),         DOB         ("cápsula
do         vento"),         cetamina,         fenciclidina.

(B) Catinonas         sintéticas         (análogas         das         anfetaminas         -
"sais         de         banho").

(C) Hipnóticos,         barbitúricos         e         benzodiazepínicos.
(D) Canabinoides         sintéticos         (Spice,         K-2).

Questão 03

Em         relação         a         Tolcapona         e         a         Entacapona,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) São         inibidores         da         COMT         (catecol-O-meteil
transferase),         enzima         responsável         por         degradar         as
catecolaminas,         e         sua         inibição         culmina         em         um
aumento         da         concentração         de         dopamina.

(B) O         seu         mecanismo         de         ação         tem         como         base         a
redução         da         atividade         colinérgica,         contribuindo         para
o          restabelecimento          do          equilíbrio
acetilcolina/dopamina         em         nível         estriatal.

(C) É         um         agonista         dopaminérgico         que         estimula         os
próprios         receptores         dopaminérgicos         da         fenda
pós-sináptica.

(D) Tem         uma         ação         dopaminérgica         indireta,         pois         inibe         o
transportador         na         membrana         pré-sinátipa         que
realiza         a         recaptação         da         dopamina         na         fenda
sináptica.

Questão 04

Com         base         nos         efeitos         autorreceptores,
heterorreceptores         e         moduladores         sobre         terminais
nervosos         em         sinapses         periféricas,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         tem         relação         com         efeito
excitatório.

(A) Epinefrina.
(B) Histamina.
(C) Encefalina.
(D) Dopamina.

Questão 05

A         regulação         da         função         hipofisária         é         exercida         por
sistema         de         retroalimentação,         a         partir         da         secreção         de
hormônios         das         glândulas         endócrinas         periféricas         ou
por         outras         substâncias,         como,         por         exemplo,
dopamina.         Assinale         a         alternativa         CORRETA                  a         qual         a
dopamina         inibe.

(A) Calcitonina.
(B) Tiroxina.
(C) Ocitocina.
(D) Prolactina.

Questão 06

As         medidas         de         eliminação         são         utilizadas         para
potencializar         a         eliminação         do         agente         tóxico.         Assinale
a         alternativa         CORRETA         que         é         indicado         em         casos         de
intoxicação         por         medicamentos         como         fenobarbital,
dapsona         e         carbamazepina.

(A) Hemodiálise.
(B) Carvão         ativado         em         dose-múltipla.
(C) Alcalinização         urinária.
(D) Hemoperfusão.
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Questão 07

Com         base         nas         interações         medicamentosas,         marque
(V)         verdadeiro         ou         (F)         para         falso         nos         itens         abaixo.

(__)A         nefrotoxicidade         de         ABD         é         potencializada         pela
concomitância         de         outros         agentes         nefrotóxicos,         como
ciclosporina,          pentamidina,          antineoplásicos,
piperacilina,          ticarcilina,          aminoglicosídeos,
corticosteroides         e         diuréticos         expoliadores         de         potássio
(aumento         das         perdas         de         potássio).
(__)Anfotericina         B         diminui         risco         de         toxicidade         de
digoxina         e         bloqueadores         neuromusculares         periféricos
devido         à         hipopotassemia         induzida.         A         sinergia         com
outros         antifúngicos         aumenta         a         toxicidade,         por
oportunizar         uso         de         menores         doses.
(__)Fluconazol         aumenta         os         efeitos         de         varfarina,
glibenclamida,         nevirapina,         saquinavir,         zidovudina         e
fenitoína.         Rifampicina         diminui         os         efeitos         de
fluconazol,         enquanto         hidroclorotiazida,         ritonavir         e
ciclosporina         os         aumentam.
(__)Algumas         associações         entre         antifúngicos
sistêmicos         mostram-se         não         benéficas         em         termos         de
aumento         de         eficácia         e         segurança,         pela         possibilidade
de         emprego         de         menores         doses.         É         o         caso         de
flucitosina         combinada         com         anfotericina         B,
cetoconazol         +         fluconazol         e         sulfametoxazol         +
trimetoprima         ou         trimetoprima         +         dapsona.

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

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

Questão 08

Com         base         na         Farmacodinâmica,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) Ação         preventiva         de         fármacos         objetiva         evitar         uma
doença         não         presente         no         organismo         (prevenção
primária)         ou         impedir         a         recorrência         de         processo
patológico         (prevenção         secundária).

(B) Nem         sempre         os         efeitos         farmacológicos         são
desejáveis,         ocorrendo         reações         adversas         por         dose
excessiva         do         agente         terapêutico         (superdosagem)
ou         de         outra         natureza         (hipersensibilidade,
idiossincrasia         etc.).

(C) Certos         fármacos         são         análogos         estruturais         de
substâncias         biológicas         normais,         podendo         a         elas
incorporar-se         e         alterar         sua         função.         Outros
medicamentos         não         têm         atividade         farmacológica         na
forma         molecular         em         que         foram         administrados:         são
pró-fármacos         e         necessitam         ser         metabolizados
para         serem         ativados.

(D) De         toda         a         gama         de         potenciais         respostas         cabíveis
com         uso         de         fármacos,         são         mais         fáceis         de
mensurar:         a         variabilidade         individual         e         o
polimorfismo         genético.

Questão 09

Assinale         a         alternativa         CORRETA,         que         corresponde
ao         termo         usado         quando         os         pacientes         recebem         os
medicamentos         apropriados         à         sua         condição         clínica,
em         doses         adequadas         às         suas         necessidades
individuais,         por         um         período         de         tempo         adequado         e         ao
menor         custo         possível         para         eles         e         sua         comunidade.

(A) Dose         certa.
(B) Assistência         farmacêutica.
(C) Uso         racional         de         medicamentos.
(D) Tratamento.

Questão 10

Com         base         nos         imidazólicos         e         triazólicos,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         associa-se         a         distúrbios
visuais         (visão         turva,         fotofobia,         fotopsia),         rash         cutâneo,
alucinações         e         agitação         psicomotora,         manifestações
em         geral         reversíveis         com         a         interrupção         do         uso.         A
suspensão         oral         contém         sacarose.

(A) Fluconazol.
(B) Voriconazol.
(C) Posaconazol.
(D) Itraconazol.

Questão 11

As         atividades         do         Centro         de         Informação         sobre
Medicamento/Serviço         de         Informação         sobre
Medicamento         podem         ser         categorizadas         em         básicas,
que         possibilitam         a         estrutura         e         marco         técnico
adequado         ao         uso         dos         medicamentos,         e         em
assistenciais,         diretamente         relacionadas         à         melhoria         do
cuidado         do         paciente.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
uma         atividade         assistencial.
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(A) Elaboração         de         elenco         de         medicamentos         de         uso
institucional.

(B) Elaboração         de         informes         técnicos         para         a         comissão
de         farmácia         e         terapêutica.

(C) Comissão         de         controle         de         infecção         hospitalar.
(D) Resolução         de         consultas         farmacoterapêuticas.

Questão 12

Em         relação         as         Imidazolinas         (de         uso         nasal         e
oftálmico),         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) São         rapidamente         absorvidas         tanto         por         via         oral
como         por         via         nasal         ou         ocular,         no         uso         tópico         os
sintomas         surgem         normalmente         entre         20         a         60
minutos         e         persistem         de         8         a         12         horas,         níveis
séricos         máximos         são         atingidos         em         até         2         horas.

(B) Distribuem-se         por         todos         os         tecidos         inclusive         pelo
sistema         nervoso         central,         mas         têm         preferência         pela
musculatura         lisa,         seu         metabolismo         é
principalmente         hepático.

(C) A         clonidina         (anti-hipertensivo)         e         a         Brimonidina
(derivado         da         clonidina         e         utilizado         no         glaucoma)
não         são         imidazolinas.

(D) Podem         ser         causa         de         intoxicação         em         crianças,
mesmo         em         doses         subterapêuticas,         sendo         o         seu
uso         contraindicado         abaixo         de         06         anos         de         idade         e
no         caso         da         nafazolina         abaixo         de         12         anos.

Questão 13

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
um         monoterpeno         com         atividade         citotóxica         e
antitumoral.

(A) Citronelal.
(B) Borneol.
(C) Linalol.
(D) Carvacrol.

Questão 14

Em         relação         ao         Glucagon,         julgue         as         afirmativas
abaixo.

I.Favorece         a         produção         de         glicose         a         partir         de         outras
fontes         que         não         glicídios,         provendo         a         glicose
necessária         durante         infecção         e         estresse.
II.Sua         secreção         não         é         inibida         por         glicose,
aminoácidos,         catecolaminas         e         hormônios
gastrointestinais         (colecistocinina,         gastrina,         peptídio
inibitório         gástrico).
III.Glicocorticoides         estimulam         essa         secreção,         como
também         o         fazem         estimulação         simpática         e

parassimpática,         de         fundamental         importância         na
resposta         pancreática         à         hipoglicemia.
IV.Agonistas         do         receptor         de         glucagon         representam
novos         agentes         da         classe         de         anti-hiperglicêmicos.
Têm         perfil         cardíaco         favorável,         preservam         células
neuronais,         protegem         contra         esteatose         hepática,
aumentam         a         sensibilidade         à         insulina,         promovem
perda         de         peso         e         aumentam         a         saciedade,8         mas         se
requerem         ensaios         clínicos         demonstrativos         de         sua
eficácia         em         pacientes.

Qual(is)         afirmativa(s)         está(ão)         CORRETA(S)?

(A) Apenas         I,         III         e         IV.
(B) Apenas         II         e         III.
(C) Apenas         I         e         IV.
(D) Apenas         I,         II         e         III.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         VIDA         COM         MUITA         SABEDORIA

(1º§)         Quando         fazemos         tudo         para         que         nos         amem         e
não         conseguimos,         resta-nos         um         último         recurso:         não
fazer         mais         nada.         Por         isso,         digo,         quando         não
obtivermos         o         amor,         o         afeto         ou         a         ternura         que
havíamos         solicitado,         melhor         será         desistirmos         e
procurar         mais         adiante         os         sentimentos         que         nos
negaram.
(2º§)         Não         fazer         esforços         inúteis,         pois         o         amor         nasce,
ou         não,         espontaneamente,         mas         nunca         por         força         de
imposição.         Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,         outras         vezes,         nada         damos         e         o
Amor         se         rende         aos         nossos         pés.
(3º§)         Os         sentimentos         são         sempre         uma         surpresa.
Nunca         foram         uma         caridade         mendigada,         uma
compaixão         ou         um         favor         concedido.
(4º§)         Quase         sempre         amamos         a         quem         nos         ama         mal,         e
desprezamos         quem         melhor         nos         quer.         É         importante
pensar         nisso.         Vale         a         pena         debochar         do         amor         de
alguém?
(5º§)         Assim,         repito,         quando         tivermos         feito         tudo         para
conseguir         um         amor,         e         falhado,         resta-nos         um         só
caminho...         o         de         mais         nada         fazer.         Assim,         pode-se
aliviar         o         coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão.

(Clarice Lispector) - (https://www.pensador.com/clarice_lispector_textos/) -

(Adaptado)
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Questão 15

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.Em:         "É         importante         pensar         nisso,         pois         o         importante
refere-se         ao         amor".         -         temos         exemplo         de         homônimos
perfeitos.
II.O         verbo         da         oração         subordinativa         temporal:         "quando
não         obtivermos         o         amor",         está         conjugado         no         futuro         do
presente         do         modo         indicativo.
III.A         frase:         "Luciana         disse         a         Magda         que         precisava
cuidar         do         seu         amor".         -         remete         à         ideia         ambígua.
IV.Na         frase:         "José,         seja         persistente,         tente,         invente         e
faça         tudo         por         um         amor         permanente".         -         temos         um         vício
de         linguagem         conhecido         como         barbarismo.
V.Na         frase:         "É         válido         retificar         as         emoções         para
ratificar         o         amor         por         alguém".         -         temos         exemplo         de
parônimos.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) As         assertivas         I,         III         e         IV.
(B) As         assertivas         II,         III,         IV         e         V.
(C) As         assertivas         I,         III         e         V.
(D) As         assertivas         II,         IV         e         V.

Questão 16

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.No         trecho:         "Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,"         -         temos:         vírgula         separando
expressão         adverbial,         crase         que         faz         parte         da
expressão,         expressão         com         equivalência         semântica         a
"nada         é         conseguido".
II.No         trecho:         "o         Amor         se         rende         aos         nossos         pés"         -
temos         exemplo         de:         personificação         do         Amor,         verbo
pronominal,         objeto         direto         representado         por         pronome
pessoal         oblíquo,         objeto         indireto         construído         com
combinação         prepositiva         pronome         possessivo         e
substantivo.
III.O         verbo:         "repito"         no         (5º§):         reitera         a         defesa         do         ponto
de         vista         da         voz         do         texto.
IV.Os         verbos         do         período:         "Assim,         pode-se         aliviar         o
coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão".         -
exemplificam,         respectivamente:         o         presente         do         modo
indicativo,         forma         nominal         do         infinitivo,         forma         nominal
do         infinitivo         seguido         de         consoante         de         ligação         e
pronome         oblíquo.
V.Todas         as         palavras         da         série:         "último,         havíamos,
inúteis,         caridade"         se         identificam         por         pertencerem         à
mesma         regra         de         tonicidade.

VI.Os         termos         numerados         no         trecho:         "os         sentimentos
que¹         nos²         negaram³",         exemplificam:         conjunção
subordinativa,         contração         prepositiva,         verbo         no
pretérito         imperfeito         do         indicativo.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) I,         II,         IV         e         VI.
(B) I,         II,         III         e         IV.
(C) II,         III,         V         e         VI.
(D) II,         III,         IV         e         VI.

Questão 17

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

I.No         (1º§),         temos         exemplos         de         sujeitos         elípticos
identificados         pela         desinência         verbal.
II.A         preposição         "para"         do         primeiro         período         do         (1º§)         é
dissílaba         oxítona         e         enuncia         direção.
III.Os         pronomes:         "tudo"         e         "nada"         são         indefinidos
invariáveis         e         se         opõem         pelo         sentido.
IV.O         título         do         texto         exemplifica         período         simples
oração         absoluta.
V.No         (1º§),         há         exemplos         de         próclise         e         exemplo         de
ênclise.

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

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

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Sendo         considerado         um         dos         estados         de         maior
variedade         econômica         do         país,         Santa         Catarina         tem
como         um         dos         fatores         específicos         desta         realidade:

(A) Os         incentivos         fiscais         de         cada         região         do         estado.
(B) Uma         divisão         territorial         realizada         com         este         fim,

desde         os         tempos         de         sua         colonização.
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(C) A         escolha         feita         pelos         habitantes         de         cada         região,
por         meio         de         plebiscito,         sobre         qual         atividade
desejavam         exercer.

(D) A         diversidade         de         climas,         paisagens         e         relevos.

Questão 19

Segundo         a         Lei         Orgânica         do         município         de
Descanso/SC,         para         exercer         mandato         eletivo         o
servidor         deve:

(A) Afastar-se         de         seu         cargo,         emprego         ou         função.
(B) Afastar-se         e         indicar         alguém         para         exercer         seu

cargo,         emprego         ou         função,         enquanto         estiver
afastado.

(C) Pedir         exoneração         de         seu         cargo,         emprego         ou
função.

(D) Organizar-se         para         cumprir         as         duas         funções         sem
conflito         de         horário.

Questão 20

A         proposta         de         uma         reforma         política         em         tramitação         na
Câmara         Federal         ganhou         a         mídia         dividindo         opiniões
entre         legisladores         e         populares,         sendo         o         principal
ponto         de         debate         a         possível         implantação         de         um
sistema         apelidado         de         "distritão".                  No         que         consiste         o
"distritão"?

(A) É         o         fim         do         voto         direto         para         o         Poder         Legislativo
Federal,         sendo         seus         membros         escolhidos         por
associações         e         conselhos         de         classes.

(B) É         um         sistema         eleitoral         que         deixa         de         distribuir         as
cadeiras         federais         proporcionalmente         entre         as
legendas,         elegendo         apenas         os         candidatos         com
maior         número         de         votos.

(C) É         um         sistema         de         votação         onde         os         futuros
deputados         são         escolhidos         pela         própria         Câmara
Federal.

(D) É         a         divisão         igualitária         de         cadeiras         federais         entre         os
distritos.
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