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NOME:  

ASSINATURA:  

 

TEMPO 

• A prova terá duração de 3h (três horas); 

• O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h30min (uma hora e 

trinta minutos) do seu início, sem levar o caderno de prova. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as 

instruções para preencher o Cartão de respostas;  

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;  

• Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;  

• O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de 

rasura ou erro no preenchimento;  

• Serão 20 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Conhecimentos gerais e de 10 

questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de 

resposta, de “a” a “e”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;  

• Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O 

candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;  

• O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova 

(caderno de questões e/ou folha de respostas); 

• O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo 

se acompanhado de um fiscal;  

• Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de 

detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova; 

• Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas 

devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se 

retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 

candidatos.  

Laguna – SC, 16 de janeiro de 2022. 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 10.

Zé         Alegria

Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores         viviam         tristes
e         isolados.

Eles         estendiam         suas         roupas         surradas         no         varal         e
alimentavam         seus         magros         cães         com         o         pouco         que
sobrava         das         refeições.

Todos         que         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do         Sinhozinho
João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,         sendo         dono         de
muitas         terras,         exigia         que         todos         trabalhassem         duro,
pagando         muito         pouco         por         isso.

Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,         cujo         apelido         era
Zé         Alegria.

Era         um         jovem         agricultor         em         busca         de         trabalho.

Recebeu,         como         todos,         uma         velha         casa         onde         iria         morar
enquanto         trabalhasse         ali.

O         jovem         vendo         aquela         casa         suja         e         largada,         resolveu
dar-lhe         vida         nova.

Pegou         uma         parte         de         suas         economias,         foi         até         a         cidade         e
comprou         algumas         latas         de         tinta.

Chegando         em         casa,         cuidou         da         limpeza         e,         em         suas         horas
vagas,         lixou         e         pintou         as         paredes         com         cores         alegres         e
brilhantes,         além         de         colocar         flores         nos         vasos.

Aquela         casa         limpa         e         arrumada         chamava         a         atenção         de
todos         que         passavam.

O         jovem         sempre         trabalhava         alegre         e         feliz         na         fazenda,         era
por         isso         que         tinha         esse         apelido.

Os         outros         trabalhadores         lhe         perguntavam:

-         Como         você         consegue         trabalhar         feliz         e         sempre         cantando
com         o         pouco         dinheiro         que         ganhamos?

O         jovem         olhou         bem         para         os         amigos         e         disse:

-         Bem,         esse         trabalho,         hoje         é         tudo         que         eu         tenho.

Ao         invés         de         blasfemar         e         reclamar,         prefiro         agradecer         por
ele.

Quando         aceitei         este         trabalho,         sabia         de         suas         limitações.

Não         é         justo         que         agora         que         estou         aqui,         fique         reclamando.

Farei         com         capricho         e         amor         aquilo         que         aceitei         fazer.

Os         outros         olharam         admirados.         "Como         ele         podia         pensar
assim?"

Afinal,         acreditavam         ser         vítimas         das         circunstâncias
abandonados         pelo         destino...

O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,         chamou         a
atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a         observar         à
distância         os         passos         dele.

Um         dia         Sinhozinho         pensou:

-         Alguém         que         cuida         com         tanto         cuidado         e         carinho         da         casa
que         emprestei,         cuidará         com         o         mesmo         capricho         da         minha
fazenda.

Ele         é         o         único         aqui         que         pensa         como         eu.

Estou         velho         e         preciso         de         alguém         que         me         ajude         na
administração         da         fazenda.

Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar         um
café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um         emprego         de
administrador         da         fazenda.

O         rapaz         prontamente         aceitou.

Seus         amigos         agricultores         novamente         foram
perguntar-lhe:

-         O         que         faz         algumas         pessoas         serem         bem-sucedidas         e
outras         não?

E         ouviram,         com         atenção,         a         resposta:

-         Em         minhas         andanças,         meus         amigos,         eu         aprendi         muito
e         o         principal         é         que:

A         vida         é         como         um         navio,         e         nós         é         que         somos         o         capitão,
não         somos         vítimas         do         destino.         Existe         em         nós         o
livre-arbítrio,         e         com         ele         a         capacidade         de         realizar         e         dar
vida         nova         a         tudo         que         nos         cerca.         E         isso         depende         de         cada
um"

Questão 01
A         frase:         "O         jovem         sempre         trabalhava         ALEGRE         e         FELIZ
na         fazenda,         era         por         isso         que         tinha         esse         apelido",
apresenta         os         vocábulos         ALEGRE         e         FELIZ         que         podem
ser         considerados         sinônimos.

Todos         os         pares         de         palavras         abaixo         são         sinônimos,
EXCETO:

(A) Ojeriza         -         antipatia.

(B) Subserviente         -         bajulador.

(C) Esguio         -         corpulento.

(D) Pudor         -         pejo.

(E) Estagnar         -         estratificar.

Questão 02
Também         conhecidas         como         figuras         de         linguagem,         as
figuras         de         estilo         são         recursos         estilísticos         bastante
utilizados         na         linguagem         literária,         na         música,         na
publicidade         e         também         na         linguagem         oral.         São
empregues         com         o         objetivo         de         dar         ênfase         à         comunicação,
tornando-a         mais         expressiva         e         nobre.

Assinale         a         figura         de         linguagem         presente         no         trecho:         "A
VIDA         É         COMO         UM         NAVIO".

(A) Comparação.

(B) Metonímia.

(C) Metáfora.

(D) Prosopopeia.
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(E) Paradoxo.

Questão 03
Em:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar
um         café         bem         fresquinho,         OFERECEU         ao         jovem         um
emprego         de         administrador         da         fazenda",         a         forma         verbal
"OFERECEU         "         é         classificada,         no         contexto         em         que         foi
empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal),         como         sendo:

(A) Transitiva         direta.

(B) Transitiva         indireta.

(C) Verbo         de         Ligação.

(D) Transitiva         direta         e         indireta.

(E) Intransitiva.

Questão 04
O         pronome         em         destaque         no         trecho:         "Os         outros
trabalhadores         LHE         perguntavam",         está         exercendo         a
função         sintática         de:

(A) Objeto         Direto.

(B) Objeto         Indireto.

(C) Vocativo.

(D) Complemento         Nominal.

(E) Adjunto         Adverbial.

Questão 05
Assinale         a         frase         que         NÃO         apresenta         uma         lição         para         o
texto         "Zé         Alegria":

(A) Toda         pessoa         é         capaz         de         efetuar         mudanças
significativas         no         mundo         que         nos         cerca.

(B) Tudo         o         que         um         sonho         precisa         para         ser         realizado         é
alguém         que         acredite         que         ele         possa         ser         realizado.

(C) Sempre         haverá         alguém         observando         suas         atitudes,         e
delas         vai         depender         o         seu         futuro.

(D) Eu         posso,         através         das         minhas         atitudes,         influenciar         o
lugar         onde         eu         estou,         ao         invés         de         me         deixar
influenciar         por         ele.

(E) Eu         devo         assumir         a         responsabilidade         e         controle         das
minhas         ações,         ao         invés         de         ficar         procurando
"culpados"         pela         minha         situação.

Questão 06
No         trecho:         "Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,
CUJO         APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA"                  a         oração         "CUJO
APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA",         é         classificada
sintaticamente         como:

(A) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(B) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(C) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

(D) Oração         Coordenada         Assindética         Explicativa.

(E) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.

Questão 07
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         primeira         oração         do
período:         "Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores
viviam         tristes         e         isolados"?

(A) Composto.

(B) Simples.

(C) Oculto.

(D) Inexistente.

(E) Indeterminado.

Questão 08
No         trecho:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após
tomar         um         café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um
emprego         de         administrador         da         fazenda",         as         vírgulas         foram
empregadas         para:

(A) Isolar         o         Aposto.

(B) Intercalar         expressões         explicativas.

(C) Isolar         o         Vocativo.

(D) Separar         Orações         Coordenadas.

(E) Intercalar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

Questão 09
Em:         "Todos         QUE         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do
Sinhozinho         João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,
sendo         dono         de         muitas         terras,         exigia         QUE         todos
trabalhassem         duro,         pagando         muito         pouco         por         isso",         os
termos         em         destaque         são         classificados,         respectivamente,
como:

(A) Pronome         Relativo,         Conjunção         Subordinativa
Integrante.

(B) Pronome         Relativo,         Pronome         Relativo.

(C) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Conjunção
Subordinativa         Integrante.

(D) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Pronome
Relativo.

(E) Pronome         Relativo,         Conjunção         Coordenativa
Explicativa.

Questão 10
No         trecho:         "O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,
chamou         a         atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a
observar         à         distância         os         passos         dele",         em         relação         ao
fenômeno         linguístico         da         crase,         pode-se         afirmar         que:

(A) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         obrigatório,
porque         o         verbo         "observar"         exige         a         preposição.

(B) O         fenômeno         linguístico         da         crase         teve         de         ocorrer
porque         se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina
que         sempre         é         apresentada         com         a         contração         À.

(C) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         possessivos         no
singular,         desde         que         antecedam         um         substantivo
(pronome         adjetivo),         é         obrigatório.

(D) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         facultativo         quando
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se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina.

(E) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         relativo         QUE,
desde         que         antecedam         um         verbo         transitivo         direto,         é
facultativo.

Conhecimento Específico

Questão 11
Os         fármacos         tempo-dependentes         constitui         grupos         de
antimicrobianos         com         maior         atividade         microbicida         quando
a         concentração         persiste         acima         da         concentração         inibitória
mínima         (CIM)         por         mais         tempo         durante         o         intervalo         entre
as         doses         (T         >         CIM).         Assinale         a         alternativa         CORRETA
que         corresponde         a         um         exemplo         de         T         >         CIM.

(A) Carbapenêmicos.

(B) Fluoroquinolonas.

(C) Vancomicina.

(D) Aminoglicosídeos.

(E) Clindamicina.

Questão 12
Com         base         no         regulamento         técnico         sobre         substâncias         e
medicamentos         sujeitos         a         controle         especial,         registre         V
para         verdadeiro,         ou         F,         para         falso         nos         itens         abaixo:

(__)Certificado         de         Autorização         Especial         -         Documento
expedido         pela         Fiocruz,         que         consubstancia         a         concessão
da         Autorização         Especial.

(__)A         petição         de         Autorização         Especial         será         protocolizada
pelos         responsáveis         dos         estabelecimentos         da         empresa
junto         à         Autoridade         Sanitária         local.

(__)A         Autorização         Especial         não         é         obrigatória         para         as
atividades         de         plantio,         cultivo,         e         colheita         de         plantas         das
quais         possam         ser         extraídas         substâncias         entorpecentes
ou         psicotrópicas.

(__)Ficam         isentos         de         Autorização         Especial         as         empresas,
instituições         e         órgãos         na         execução         das         seguintes
atividades         e         categorias         a         eles         vinculadas:         Farmácias,
Drogarias         e         Unidades         de         Saúde         que         somente         dispensem
medicamentos         objeto         deste         Regulamento         Técnico,         em
suas         embalagens         originais,         adquiridos         no         mercado
nacional.

A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) F,         V,         V,         F.

(B) F,         F,         V,         V.

(C) V,         V,         F,         F.

(D) F,         V,         F,         V.

(E) V,         F,         V,         F.

Questão 13
O         farmacêutico,         durante         o         tempo         em         que         permanecer
inscrito         em         um         Conselho         Regional         de         Farmácia,

independentemente         de         estar         ou         não         no         exercício         efetivo
da         profissão,         deve,         EXCETO:

(A) Exercer         a         profissão         farmacêutica         respeitando         os
atos,         as         diretrizes,         as         normas         técnicas         e         a         legislação
vigentes.

(B) Comunicar         ao         Conselho         Regional         de         Farmácia         e         às
demais         autoridades         competentes         os         fatos         que
caracterizem         infringência         ao         Código         de         Ética         e         às
normas         que         regulam         o         exercício         das         atividades
farmacêuticas.

(C) Dispor         seus         serviços         profissionais         às         autoridades
constituídas,         ainda         que         sem         remuneração         ou
qualquer         outra         vantagem         pessoal,         em         caso         de
conflito         social         interno,         catástrofe         ou         epidemia.

(D) Assumir,         com         responsabilidade         social,         ética,
sanitária,         econômica,         ambiental         e         educativa,         sua
função         na         determinação         de         padrões         desejáveis         em
todo         o         âmbito         profissional.

(E) Respeitar         a         vida,         jamais         cooperando         com         atos         que
intencionalmente         atentem         contra         ela         ou         que
coloquem         em         risco         a         integridade         do         ser         humano         ou
da         coletividade.

Questão 14
Com         base         na         Farmacologia         do         sistema         digestivo,         registre
V,         para         verdadeiro,         ou                  F,         para         falso,         nos         itens         abaixo:

(__)As         classes         de         medicamentos         anti-emético,         são
medicamentos         usados         no         controle         de         vômitos.

(__)Algumas         doenças         gastrointestinais         que         acometem         o
aparelho         digestivo         como         gastrite,         infecção         por         H.         pylori,
Ulcera         e         refluxo         gastroesofago.         Os         medicamentos
utilizados         neste         tipo         de         patologia         são         os         antagonistas         de
receptores         H2         como         por         exemplo         a         ranitidina         e
cimetidina.

(__)O         omeprazol,         pantoprazol         e         misoprostol,         são
considerados         antiácidos.

(__)Os         medicamentos         anti-emético         é         uma         classes         de
fármacos         não         antagonista         serotoninérgicos,
muscarínicos,         histamínicos         e         dopaminérgicos.

A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) F,         F,         V,         V.

(B) V,         V,         F,         F.

(C) V,         F,         F,         V.

(D) V,         F,         V,         F.

(E) F,         V,         F,         V.

Questão 15
Com         base         nos         antimicrobianos         que         interferem         na
permeabilidade         da         membrana         plasmática,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         classe         dos
antibióticos         antibacterianos.

FARMACÊUTICO - 1 4



(A) Metil-partricina.

(B) Voriconazol.

(C) Nistatina.

(D) Anfotericina         B.

(E) Polimixinas.

Questão 16
Com         base         na         Portaria         Nº         2.979/19,         que         institui         o
Programa         Previne         Brasil,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) O         financiamento         federal         de         custeio         da         Atenção
Primária         à         Saúde         (APS)         será         constituído         por:
capitação         ponderada,         pagamento         por         desempenho         e
incentivo         para         ações         estratégicas.

(B) O         cálculo         para         a         definição         dos         incentivos         financeiros
da         capitação         ponderada         deverá         considerar         somente
a         população         cadastrada         na         equipe         de         Saúde         da
Família         (eSF)         e         equipe         de         Atenção         Primária         (eAP)         no
Sistema         de         Informação         em         Saúde         para         a         Atenção
Básica         (SISAB).

(C) O         critério         de         perfil         demográfico         por         faixa         etária
contempla         pessoas         cadastradas         com         idade         até         5
(cinco)         anos         e         com         65         (sessenta         e         cinco)         anos         ou
mais.

(D) O         cálculo         do         incentivo         financeiro         do         pagamento         por
desempenho         será         efetuado         considerando         os
resultados         de         indicadores         alcançados         pelas         equipes
credenciadas         e         cadastradas         no         Sistema         de         Cadastro
Nacional         de         Estabelecimentos         de         Saúde.

(E) O         incentivo         para         ações         estratégicas         adotará         as
regras         de         suspensão         estabelecidas         na         Política
Nacional         de         Atenção         Básica         (PNAB)         e         em
normativas         específicas.

Questão 17
A         terapia         anti-inflamatória         convencional         é         baseada         no
uso         de         fármacos         capazes         de         inibir         a         produção         ou         ação
de         mediadores         ou         impedir         o         recrutamento         e         ativação         de
neutrófilos.         Com         base         na         farmacologia         da         dor         e         da
inflamação,         julgue         as         afirmativas         abaixo:

I.Os         AINEs         possuem         ação         anti-inflamatória,         antipirética         e
analgésica         e         portanto,         são         eficazes         no         controle         do
edema,         febre         e         dor.

II.Acheflan         é         um         fármaco         que         possui         ação
anti-inflamatória         em         músculos         e         tendões.         Este
medicamento         é         encontrado         na         forma         em         gel         ou         em
creme,         o         mesmo         é         obtido         a         partir         do         óleo         essencial         de
Cordia         verbenacea,         popularmente         conhecida         como
erva-baleeira.

III.Anticorpos         monoclonais,         inibidores         de         citocinas,
antagonistas         de         receptores         específicos         e         inibidores         de
quinases         estão         entre         os         fármacos         mais         recentemente
desenvolvidos         para         o         tratamento         de         doenças
inflamatórias,         não         possuindo         limitações.

IV.Os         corticoides         atuam         modulando         a         transcrição         de

genes         inflamatórios.

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

(A) Apenas,         I,         II         e         IV.

(B) Apenas,         I,         II         e         III.

(C) Apenas,         II         e         III.

(D) Apenas,         III         e         IV.

(E) Apenas,         IV.

Questão 18
O         Componente         Estratégico         da         Assistência         Farmacêutica
destina-se         à         garantia         do         acesso         a         medicamentos         e
insumo         para         controle         de         doenças         e         agravos         específicos
com         potencial         impacto         endêmico,         muitas         vezes
relacionadas         a         situações         de         vulnerabilidade         social         e
pobreza.         Assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         esse         componente         estratégico.

(A) Sulfato         de         atropina.

(B) Claritromicina.

(C) Insulina         humana         NPH.

(D) Glicerol.

(E) Omeprazol.

Questão 19
Com         base         nos         fármacos         empregados         no         tratamento         da
tosse,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
a         um         expectorante         irritante.

(A) Iodeto         de         potássio.

(B) Ambroxol.

(C) Dextrometorfano.

(D) Bromexina.

(E) Terbutalina.

Questão 20
A         hipertensão         é         uma         doença         crônica         com         grande
prevalência         mundial.         Com         base         nas         classes         de
anti-hipertensivos,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         um         diurético         poupadores         de         Potássio         -
Bloqueadores         de         canais         de         Sódio.

(A) Eplerenona.

(B) Torsemida.

(C) Espironolactona.

(D) Amilorida.

(E) Bumetanida.
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