
1 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.  

2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas 

neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas 

que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de 

preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala 

e não pode ser aberto sob pena de eliminação.  

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. Os candidatos dos níveis Médio, podem se retirar do local de provas somente após 60 minutos do 

início da sua prova, porém não poderá levar consigo o caderno de provas. O candidato que sair antes 

será registrado em ata e será eliminado do concurso. Somente após duas horas do início da prova o 

candidato poderá sair levando consigo o caderno de provas. 

13. Os TRÊS últimos candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 01 a 03: 

Fragmento do texto “O conceito de letramento e suas implicações para a alfabetização”, de autoria de Angela B. 

Kleiman, publicado em 2007 

[...] 

O letramento tem como objeto de reflexão, de ensino ou de aprendizagem os aspectos sociais da língua escrita. 

Assumir como objetivo o letramento no contexto do ciclo escolar implica adotar na alfabetização uma 

concepção social da escrita, em contraste com uma concepção tradicional, que considera a aprendizagem de 

leitura e produção textual como a aprendizagem de habilidades individuais. Essa escolha implica, ainda, que a 

pergunta estruturadora/estruturante do planejamento das aulas seja: “quais os textos significativos para o aluno 

e para sua comunidade”, em vez de: “qual a sequência mais adequada de apresentação dos conteúdos 

(geralmente, as letras para formarem sílabas, as sílabas para formarem palavras e das palavras para formarem 

frases)”. [...] 
 

Disponível em: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.conhecer.org.br%2Fdownload% 

2FALFABETIZACAO%2FAnexo3.doc&wdOrigin=BROWSELINK 

 

01. O texto de onde foi retirado o fragmento acima argumenta a favor de se considerarem aspectos sociais da 

língua escrita no processo de alfabetização. Assinale a alternativa que NÃO considera tal perspectiva teórica. 

A. Os estudos do letramento partem de uma concepção de leitura e de escrita como práticas discursivas, 

com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que se desenvolvem, o que implica, inclusive, 

sua consideração no currículo para além da disciplina de Língua Portuguesa. 

B. A concepção da escrita defendida por estudos sobre o letramento pressupõe que as pessoas e os grupos 

sociais são heterogêneos e que as diversas atividades entre as pessoas – indivíduos sócio, cultural e 

historicamente situados – acontecem de modos muito variados. 

C. Uma atividade que envolve o uso da língua escrita (um evento de letramento) não se diferencia de outras 

atividades da vida social, já que, na dimensão social, letramento é um fenômeno cultural referente a um 

conjunto de atividades sociais que demandam o uso da escrita. 

D. A noção de uso social da escrita está relacionada à concepção da leitura e da escrita como competências, 

e o princípio estruturante do currículo deve ser o conteúdo estabelecido nas diretrizes voltadas ao Ensino 

Básico, que guia a escolha das práticas que serão consideradas na escola. 

E.  Nenhuma das alternativas acima. 

 

02. Segundo o conteúdo do fragmento do texto dado, depreende-se que, nessa perspectiva,  

A. os “conteúdos” correspondem, basicamente, ao conjunto de saberes e conhecimentos requeridos em 

práticas sociais letradas, tais como aqueles necessários para a participação em práticas discursivas de 

leitura e produção de textos de diversos gêneros. 

B. se o letramento do aluno for o objetivo da ação pedagógica, o movimento será do conteúdo para a prática 

social, e não o contrário, uma vez que é necessário garantir a ele a aquisição dos conhecimentos 

necessários para cada etapa de ensino, os quais são pré-determinados no currículo. 

C. é natural que as representações ou os modelos que viabilizam a comunicação na prática social – os 

gêneros – sejam unidades importantes no planejamento, o que significa que a atividade da aula deve ser 

organizada em função de qual gênero ensinar, pois é imprescindível que sejam abordados os gêneros 

que são definidos de antemão como parte integrante do currículo. 

D. é a progressão do mais fácil ao mais difícil o que facilita ou dificulta a aprendizagem, até porque é 

possível dizer o que torna algo fácil ou difícil a um indivíduo, considerando que as turmas são 

homogêneas no que tange ao desenvolvimento cognitivo e às práticas sociais de que participam.  

E.  Nenhuma das alternativas acima. 
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03. No que tange aos elementos linguísticos do fragmento de texto dado, assinale a alternativa INCORRETA.  

A. As expressões “em contraste” e “em vez de” explicitam uma relação contrastiva que introduzem 

argumentos que são refutados como prática pedagógica adequada à perspectiva defendida. 

B. Os adjetivos “estruturadora/estruturante” apresentam sentido aproximado, nesse contexto linguístico, de 

‘norteadora’, ‘essencial’. 

C. O conteúdo apresentado entre parênteses diz respeito a uma orientação pedagógica fundamental para 

viabilizar o letramento defendido no texto, o qual considera aspectos sociais da língua escrita. 

D. As expressões “de reflexão”, “de ensino” e “de aprendizagem” estão subordinadas ao substantivo 

“objeto”, definindo-o. 

E.  Nenhuma das alternativas acima. 

 
Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 04 a 05: 

Fragmento do texto “O conceito de letramento e suas implicações para a alfabetização”, de autoria de Angela B. 

Kleiman, publicado em 2007 

[...] 

Um outro aspecto, talvez ainda mais importante, da transformação na concepção do objeto a ser ensinado 

envolve um paulatino processo de desnaturalização (desideologização) da leitura e da escrita, em consequência 

da renovação contínua da prática pedagógica e dos novos papéis assumidos pelo professor, particularmente, o 

de aprendiz potencial de uma nova prática social. Isso introduz o estranhamento/distanciamento necessário 

para perceber a dificuldade da atividade e para evitar solicitações que podem não fazer sentido para o aluno. 

Por exemplo, nos últimos anos, a receita, o bilhete, o rótulo passaram a frequentar o livro didático e a sala de 

aula, sendo frequentemente utilizados para alfabetizar. Entretanto, ensinar a um grupo de crianças a ler ou 

escrever uma receita ou um rótulo sem ter construído um contexto que justifique sua leitura ou escrita, em 

atividades que poderiam perfeitamente ser feitas com outros textos (não precisamos de um rótulo para procurar 

o N de Neston, por exemplo) produz o efeito de uma tarefa desnecessária, sem sentido e, portanto, muito mais 

difícil do que aprender a letra N na cartilha, no contexto de muitas sílabas e palavras com essa letra. Efeito 

semelhante pode ser produzido quando se solicita ler ou escrever uma receita ou uma instrução quando 

poderíamos perfeitamente mostrar como fazer o prato ou como montar um brinquedo. A escritura de textos 

como receitas e instruções pode parecer natural para os grupos altamente letrados, mas não são ações que 

pertencem à ordem natural das coisas: trata-se de convenções não universais para se registrar uma ação. 

[...] 
Disponível em: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.conhecer.org.br%2Fdownload% 

2FALFABETIZACAO%2FAnexo3.doc&wdOrigin=BROWSELINK 

 

04. Considerando o conteúdo do fragmento de texto dado, assinale a alternativa CORRETA.  

A. A autora defende o retorno das cartilhas como instrumento de ensino, pois entende serem estas mais 

adequadas para o ensino da escrita do que a utilização de gêneros que podem não fazer sentido para os 

alunos, como receitas, bilhetes e rótulos. 

B. A autora assevera que o processo de desideologização da leitura e da escrita é o aspecto mais relevante 

no processo de transformação no que tange à concepção do objeto de ensino a ser considerado, uma vez 

que entende a escrita como prática social, a qual não pode estar atravessada por ideologias. 

C. A autora entende que as convenções relacionadas à construção de alguns gêneros, como os rótulos e as 

receitas, não são universais, o que significa dizer que não são acessíveis às crianças em fase de 

alfabetização. 

D. A autora argumenta que é necessário um realinhamento da prática pedagógica em relação às formas 

tradicionais de ensino – as quais não estão fundamentadas na prática social dos sujeitos envolvidos –, o 

que implica, inclusive, a mudança dos papéis assumidos pelo professor e pelo aluno. 

E.  Nenhuma das alternativas acima. 
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05. A partir do que é dado no fragmento de texto, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. A expressão que inicia o parágrafo, “Um outro aspecto”, somada ao conteúdo que a segue, permite 

deduzir que, no cotexto anterior ao fragmento dado, a autora apresentou outros aspectos acerca de 

mudanças necessárias em relação às formas tradicionais de se pensar o processo de alfabetização. 

B. A autora argumenta que a prática pedagógica deve estar ambientada conforme as práticas sociais dos 

alunos, o que implica dizer que os gêneros trazidos para a sala de aula precisam fazer sentido para o 

aprendiz, inclusive com ações práticas de letramento. 

C. A autora entende que não se deve solicitar à criança a leitura ou escrita de receita, texto instrutivo, 

bilhete ou rótulo, pois não são gêneros que fazem parte de sua vivência, o que resulta em um ensino sem 

sentido para o aprendiz.  

D. Há elementos/construções com teor mais asseverativo, como o uso predominante de presente do 

indicativo, e outros com teor menos asseverativo, como o advérbio “talvez” e o verbo modal em “pode 

parecer natural”, sendo ambas as estratégias produtivas na construção da argumentação do texto.  

E.  Nenhuma das alternativas acima. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

06. Sabendo que a raiz quadrada, do produto de um número por 0,40, é igual a 88, é CORRETO afirmar que 

este número é igual a: 

A. 19.360. 

B. 17.744. 

C. 12.025. 

D. 14.040. 

E. 13.960. 

 

07. Sabe-se que o triplo de um número adicionado ao seu dobro é igual ao próprio número acrescido do 

resultado de √121 + √729
3

. Diante disso, qual é esse número? 

A. 07. 

B. 12. 

C. 08. 

D. 05. 

E. 03. 

 

08. No estado de São Paulo, acontecem a cada três anos os Jogos Estaduais da categoria “Ensino 

Fundamental”. Já no estado do Rio de Janeiro, os jogos estaduais da categoria “Ensino Fundamental” 

acontecem a cada cinco anos. Sabendo que, no ano de 2022, coincidentemente acontecem os Jogos Estaduais 

de São Paulo, do Rio de Janeiro e a copa do Mundo de Futebol, que acontece de quatro em quatro anos, qual 

será o próximo ano em que os três eventos acontecerão simultaneamente?  

A. 2.811. 

B. 2.118. 

C. 2.082. 

D. 2.280. 

E. 2.188. 
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09. Para preparar um delicioso doce de abóbora, é necessário utilizar uma mistura de açúcar e abóbora 

madura. Uma cozinheira fez quarenta e três quilos de doce, misturando açúcar e abóbora. Ela pagou um total 

de R$ 121,96 nos ingredientes. No mercado em que ela costuma comprar, os preços do quilo do açúcar e da 

abóbora são, respectivamente, R$ 3,47 e R$ 2,38. Quantos quilos foram comprados de abóbora e de açúcar? 

A. 14 Kg de abóbora e 28 Kg de açúcar. 

B. 25 Kg de abóbora e 18 Kg de açúcar. 

C. 19 Kg de abóbora e 27 Kg de açúcar. 

D. 36 Kg de abóbora e 8 Kg de açúcar. 

E. 29 Kg de abóbora e 15 Kg de açúcar. 

 

10. O grêmio estudantil da minha escola resolveu fazer camisetas para os alunos. O pai de um dos alunos, 

que é dono de uma malharia, nos disse que, se conseguíssemos fazer os cálculos corretamente, ele venderia 

a camiseta a preço de custo, no entanto, precisamos vender no mínimo 1000 camisetas. Sabendo que o custo 

das matérias-primas de uma unidade é de R$ 8,50 e que, além disso, há custos fixos como: aluguel do prédio, 

salários dos funcionários, energia, água e impostos, e que o total destes valores é de R$ 20.000,00 por mês, 

qual é o preço mínimo da camiseta que venderemos na escola de forma que os custos sejam pagos e que não 

ocorra nem lucro nem prejuízo ao fabricante que é pai do nosso amigo? 

A. R$ 18,50. 

B. R$ 23,98. 

C. R$ 19,53. 

D. R$ 38,50. 

E. R$ 28,50. 

 

INFORMÁTICA 

 

 

11. Tendo como base conhecimentos sobre o Microsoft Word, considere as edições realizadas na frase abaixo, 

do escritor Monteiro Lobato. 

 

“Quem escreve um livro cria um castelo, quem o lê mora nele.” 

Monteiro Lobato 

 

Qual das alternativas apresenta o conjunto de comandos que foram utilizados para efetuar tais formatações? 

A. Ctrl+P, Alt+I e Ctrl+N. 

B. Alt+S, Ctrl+I e Ctrl+M. 

C. Alt+S, Ctrl+I e Alt+N. 

D. Ctrl+S, Ctrl+I e Ctrl+N. 

E. Ctrl+S, Alt+I e Ctrl+N. 

 

12. Tendo como base conhecimentos sobre o Microsoft Excel, responda. Qual das funções(fórmulas) abaixo 

foi utilizada para calcular a média aritmética? 

 

 
 



6 

 

A. (B2:E2)/4 

B. =MÉDIA(B2:E2) 

C. =B2+C2+D2+E2/4 

D. (B2+C2+D2+E2)/4 

E. MÉDIA(B2:E2) 

 

13. Correlacione a primeira com a segunda coluna, ícones com a descrição dos comandos ao final, assinale 

a alternativa que correspondente. 

 

( 1 )  
(     ) Marcadores. 

( 2 )  
(     ) Espaçamento de linha e parágrafo. 

( 3 )  
(     ) Cor da fonte. 

( 4 )  
(     ) Sobrescrito. 

  

A. ( 4 ) Marcadores, ( 2 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 1 ) Cor da fonte; ( 3 ) Sobrescrito. 

B. ( 3 ) Marcadores, ( 2 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 4 ) Cor da fonte; ( 1 ) Sobrescrito. 

C. ( 2 ) Marcadores, ( 4 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 3 ) Cor da fonte; ( 1 ) Sobrescrito. 

D. ( 3 ) Marcadores, ( 4 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 2 ) Cor da fonte; ( 1 ) Sobrescrito. 

E. ( 4 ) Marcadores, ( 1 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 2 ) Cor da fonte; ( 3 ) Sobrescrito. 

 

14. Ao formatar um pen drive, dispositivo portável, por meio da interface gráfica do Windows Explorer do 

Microsoft Windows 10, qual é o sistema de arquivos padrão apresentado para que seja realizada a operação? 

A. EXT4 

B. .html 

C. FAT32 

D. UFS 

E. *.docx 

 

15. Tendo como base conhecimentos sobre o Microsoft Power Point e suas teclas de atalho, assinale a 

alternativa que descreve as funções realizadas pelos comandos Shift+F5 e F5, respectivamente. 

A. Inicia a apresentação a partir de um slide selecionado e selecionar um layout de slide. 

B. Selecionar um layout de slide e inicia a apresentação dos slides. 

C. Inicia a apresentação a partir do primeiro slide e inicia a apresentação a partir de um slide selecionado. 

D. Selecionar um tema e inicia a apresentação a partir de um slide selecionado. 

E. Inicia a apresentação a partir de um slide selecionado e inicia a partir do primeiro slide. 
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CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO 
 

16. A Lei 777/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Municipais de Guaratuba, em seu Art. 34 estabelece: O regime de tempo integral poderá 

ser aplicado, no interesse da Administração e ressalvado o direito de opção, na forma que a lei dispuser:  

 

I - aos que exerçam atividades técnicas e/ou científicas. 

II - a ocupante de cargo ou função que envolva responsabilidade de direção, chefia ou assessoramento. 

III - a ocupantes de cargo em comissão. 

IV - ao conjunto de servidores de determinadas unidades administrativas, quando a natureza do trabalho o 

exigir. 

V - aos dirigentes sindicais. 

 

São verdadeiros os itens: 

A. I, II, III e V, apenas. 

B. II, III, IV e V, apenas. 

C. I, II, III e IV, apenas. 

D. II, III e V, apenas. 

E. Todos os itens são verdadeiros. 

 

17. Dentre os países listados a seguir, qual é considerado o maior exportador de riquezas naturais? 

A. Argentina. 

B. Brasil. 

C. China. 

D. Índia. 

E. Estados Unidos da América. 

 

18. Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres? 

A. Porto de Itajaí. 

B. Porto de Tatames em São José. 

C. Porto de Itapoá. 

D. Porto de Navegantes. 

E. Porto de Imbituba. 

 

19. A Lei 777/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Municipais de Guaratuba, em seu Art. 43, estabelece:  

A. Será de seis meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

B. Será de um ano de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

C. Será de dezoito meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

D. Será de dois anos de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

E. Será de trinta e seis meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 
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20. A chamada Malacoculturase refere-se à criação de:  

A. Ostras. 

B. Camarões e lagostas. 

C. Vieiras. 

D. Moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos). 

E. Mexilhões. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO PÚBLICO 

 

 
 

21. Atualmente, a farmacologia é considerada uma das principais ferramentas para os profissionais de saúde, 

assim como para aqueles que têm o contato direto ou indireto com os medicamentos. Para melhor 

compreensão dessa ferramenta, alguns termos chave da farmacologia geral são importantes. Assinale a 

alternativa CORRETA no que se refere a esses termos.  

A. Farmacocinética: são ações de um fármaco em um organismo vivo, incluindo mecanismos de ação e 

interação com receptor. 

B. Eficácia: Quantidade relativa de fármaco necessária para produzir uma resposta, determinada em grande 

parte pela quantidade de fármaco que atinge o local de ação e pela afinidade do fármaco com o receptor. 

C. CE 50% refere-se à dose de fármaco que é eficaz farmacologicamente em 50% da população. 

D. Cinética de ordem zero: significa que a velocidade de eliminação é constante e não depende da 

concentração plasmática do fármaco.  

E. Potência: Efeito do fármaco como resposta máxima que ele é capaz de produzir. Esse efeito é 

determinado pelo número de complexos de fármaco-receptor e a capacidade do receptor de ser ativado 

uma vez ligado. 

 

22. A Lei n.º 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando essa Lei, assinale V para as 

afirmativas verdadeiras, F para as falsas e, posteriormente, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA no que se refere aos objetivos do SUS: 

 

(  ) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

(  ) A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

(  ) As comissões intersetoriais terão objetivo de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja 

execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A. F, V, V 

B. V, F, F 

C. F, F, V 

D. F, F, F 

E. V, V, F 
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23. A Lei n.º 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Assinale a alternativa 

CORRETA sobre os recursos do fundo nacional de saúde. 

 

I - Para receber os valores deste fundo, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 

Fundo de saúde, Conselho de Saúde. 

II - Relatórios de gestão que permitam o controle pelo Ministério da Saúde acompanhar, através de seu 

sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados 

e Municípios.  

III - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos 

para sua implantação. 

A. Apenas a alternativa I está correta. 

B. Apenas a alternativa III está correta. 

C. Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão incorretas. 

 

24. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas reportados na Lei n.º 12.410/2011 devem conter:  

 

I - 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 da doença em questão. 

II - Estabelecer critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde. Indicar quando surgir 

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

primeira escolha. 

III - A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, 

bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições da 

secretaria de saúde do estado ou município ao qual o protocolo pertence. 

 

Assinale a alternativa que contenha apenas as afirmações CORRETAS. 

A. Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

B. Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C. Apenas a afirmativa I está correta. 

D. Apenas a afirmativa III. 

E. Todas as afirmativas estão corretas. 
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25. Paciente R.S, 48 anos, vítima de atropelamento e teve fraturas múltiplas, além de estar com dreno de 

tórax, consequentemente o paciente sente muita dor. Ao receber alta hospitalar, o paciente recebe a prescrição 

de Oxicodona 10 mg, 1 x ao dia. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere à RDC 244/1988. 

A. A Oxicodona pertence à lista A de medicamentos psicotrópicos, com validade de 10 dias a contar da 

data de emissão em todo território nacional. 

B. A Notificação de Receita "A" será válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão em todo o 

Território Nacional, sendo necessário que seja acompanhada da receita médica com justificativa do uso, 

quando para aquisição em outra Unidade Federativa. 

C.  Compete à Anvisa exercer a fiscalização e o controle dos atos relacionados à produção, comercialização 

e uso de substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como 

os medicamentos que as contenham, no âmbito de seus territórios, e fará cumprir as determinações da 

legislação federal pertinente e deste Regulamento Técnico. 

D. Os rótulos de embalagens de medicamentos à base de substâncias constantes das listas "A1", "A2" e 

"A3" deverão ter uma faixa horizontal de cor vermelha, abrangendo todos os lados, contendo os dizeres: 

"Venda sob Prescrição Médica" - "Atenção: Pode Causar Dependência Física ou Psíquica". 

E. A propaganda de substâncias e medicamentos, constantes das listas deste Regulamento Técnico e de 

suas atualizações, somente poderá ser efetuada em revista de saúde de circulação geral. 

 

26. A RDC nº 607, de 23 de fevereiro de 2022, atualiza o anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, 

Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 

1998. Assinale a alternativa CORRETA. 

A. Só será permitida a compra e uso do medicamento contendo a substância misoprostol em 

estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados junto à Anvisa. 

B. A dispensação do anti-inflamatório não esteroidal celecoxib é possível por meio da Receita de Controle 

Especial em duas vias, pois este medicamento pertence à lista C1, semelhante ao caso dos medicamentos 

citalopram e biperideno. 

C. Fica autorizado o uso do cloreto de etila para fins médicos, sendo proibido sua utilização sob a forma 

de aerossol, aromatizador de ambiente ou de qualquer outra forma que possibilite o seu uso indevido. 

D. Estão sujeitos aos controles desta Lista os Produtos de Cannabis regularizados nos termos da RDC nº 

327/ 2019, que contenham até 0,5% de tetrahidrocanabinol (THC). 

E. Os medicamentos à base da substância tetracaína ficam sujeitos a venda sob prescrição médica com 

retenção de receita, quando tratar-se de preparações farmacêuticas de uso tópico odontológico, não 

associadas a qualquer outro princípio ativo. 
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27. De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, no âmbito municipal, caberá à Secretaria Municipal 

de Saúde ou ao organismo correspondente: 

 

I - Utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de 

medicamentos do Município.  

II - Investir na infraestrutura das centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando 

assegurar a qualidade dos medicamentos, aquisição e o menor custo dos medicamentos. 

III - Associar-se a outros Municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução 

da assistência farmacêutica. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A. Somente II está correta. 

B. Somente I e II estão corretas. 

C. Somente I e III estão corretas. 

D. Somente II e III estão corretas. 

E. Todas as afirmações estão corretas. 

 

28. Sobre a coleta interna de resíduos de saúde, assinale a alternativa CORRETA. 

A. Diferenciar as coletas, isto é, executá-las com itinerários e horários diferentes, segundo o tipo de resíduo. 

B. Os carros de coleta devem ter, preferencialmente, pneus de acrílico revestidos de silicone e estar 

devidamente identificados com símbolos de risco. 

C. Fazer a manutenção corretiva dos carros para a coleta interna e higienizá-los ao final de cada coleta. 

D. Utilizar preferencialmente transporte por meio de dutos ou tubos de queda, a fim de evitar contato com 

demais superfícies da instituição de saúde. 

E. Sinalizar o destino da coleta de forma apropriada. 

 

29. Cabe à ___________________ promover estudos de utilização de medicamentos e de farmacoeconomia 

para analisar o perfil farmacoepidemiológico e de impacto econômico dos medicamentos nas instituições da 

saúde. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna: 

A. Comissão Financeira 

B. Comissão de Pesquisa 

C. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

D. Comissão de Controle de Licitações 

E. Comissão de Controle de Prontuários 
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30. Para a efetiva implementação da Assistência Farmacêutica, é fundamental ter como princípio básico 

norteador o CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, que é um sistema constituído pelas etapas de 

seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação, com suas interfaces nas ações 

da atenção à saúde. Assinale a alternativa CORRETA com relação a este tema. 

A. No edital de licitação, deve ser exigido que o ato da entrega dos medicamentos seja acompanhado dos 

laudos de controle da qualidade, com os resultados, as faixas de normalidade e a farmacopeia de 

referência. 

B. A não conformidade do documento fiscal em relação aos produtos entregues deve ser registrada em 

formulário próprio e encaminhada ao NOTIVISA para a solução da pendência junto ao fornecedor, 

arquivando a cópia junto ao setor de compras. 

C. A quantidade recebida deve estar em conformidade com a quantidade solicitada. Para maior segurança 

na conferência, a recepção deve dispor de cópias de todos os pedidos de compras efetuados, isto é, uma 

atividade relativa às especificações técnicas do pedido. 

D. Os medicamentos devem ser entregues em conformidade com a solicitação: forma farmacêutica, 

concentração, apresentação e condições de conservação e inviolabilidade. Este é um aspecto 

administrativo do pedido. 

E. Deve ser observado se nas embalagens dos medicamentos constam: o nome do farmacêutico ou químico 

responsável, o número do Conselho Regional de Farmácia ou química e a unidade federativa na qual 

está inscrito.  

 

31. A __________________ é um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar 

as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e 

em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia 

terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de 

informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da 

comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. 

A. Comissão de farmácia e terapêutica 

B. Farmacovigilância 

C. Gestão farmacêutica 

D. Direção clínica 

E. Assistência farmacêutica 

 

32. Um hospital especializado em ortopedia com foco em atendimento de osteomielite. A farmacêutica que 

assumiu a central de abastecimento farmacêutico notou um lote de 200 unidades do antimicrobiano linezolida 

vencidas. Considerando que esse medicamento não tem atividade em tecidos ósseos, constatou-se que houve 

um erro no processo de: 

A. Licitação 

B. Compra 

C. Assistência ao paciente 

D. Armazenamento 

E. Programação 
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33. São pontos fundamentais que precisam ser lembrados no controle dos antimicrobianos: 

 

I - Qualidade assistencial aos pacientes, em que se deve saber que somente é necessário o uso dessa classe de 

medicamentos quando houver um diagnóstico de infecção. 

II - Promover a pressão seletiva de antimicrobianos específicos para que se possa diminuir a seleção de 

microrganismos resistentes. 

III - Diminuir os custos hospitalares que estão ligados diretamente ao uso de antimicrobianos. 

 

Assinale a alternativa que contenha apenas as afirmações CORRETAS. 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas I e III estão corretas. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão incorretas. 

 

34. Considerando a potência anti-inflamatória da betamesona ser 6,25 vezes maior do que a prednisona, qual 

seria a dose equivalente de prednisona para o paciente com Covid-19 finalizar seu protocolo Recovery 

(Dexametasona 6 mg IV ao dia) com prednisona em seu domicílio.  

A. 6,25mg 

B. 15mg 

C. 40mg 

D. 37,5mg 

E. 50mg 

 

35. A resolução - RDC nº 377, de 28 de abril de 2020 autoriza, em caráter temporário e excepcional, a 

utilização de "testes rápidos" (ensaios imunocromatográficos) para a Covid-19 em farmácias, suspende os 

efeitos do § 2º do art. 69 e do art. 70 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 

2009. Considerando essa atualização, assinale a alternativa CORRETA. 

 

I - Cabe ao Farmacêutico Responsável Técnico entrevistar o solicitante do teste rápido em consonância com 

a instrução de uso do teste e a sua respectiva janela imunológica, visando evidenciar a viabilidade da aplicação 

do teste específico disponível no estabelecimento ao paciente. 

II - Os resultados dos testes realizados pelas farmácias, quando positivos, devem ser informados às 

autoridades de saúde competentes, por meio de canais oficiais estabelecidos. 

III - A ocorrência de queixas técnicas associadas aos Testes Laboratoriais Remotos - TLR deve ser notificada 

pelo Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária (VIGIMED) disponível no site da Anvisa, em até sete 

dias de seu conhecimento. 

A. Somente I e III estão corretas. 

B. Somente I e II estão corretas. 

C. Somente III está correta. 

D. Somente II está correta. 

E. Somente I está correta. 
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36. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere às interações medicamentosas. 

A. Um exemplo de interação medicamentosa que beneficia o tratamento é coadministração de lopinavir 

e ritonavir a pacientes com infecção pelo HIV, altera a biotransformação do lopinavir, aumentando 

sua concentração sérica e sua eficácia. 

B. A duplicidade terapêutica vista no exemplo da ingestão de benzodiazepínicos para a ansiedade e outro 

benzodiazepínico para a insônia ao deitar-se pode ter efeito cumulativo, levando à sinergismo do tipo 

somação. 

C. Nas interações farmacocinéticas, geralmente, um fármaco modifica a absorção, a distribuição, a 

ligação às proteínas, a biotransformação ou a excreção de outro fármaco. Um exemplo é o uso de 

betabloqueador para hipertensão arterial e agonista adrenérgico para sintomas de gripes e resfriados. 

D. Doses elevadas de óleo mineral interferem na absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), β-

caroteno, cálcio e fosfatos, devido à barreira física e à diminuição do tempo de trânsito intestinal, sendo 

uma interação farmacodinâmica. 

E. A amoxicilina associada ao ácido clavulânico reduzem o tempo de sangramento e de protrombina 

(elemento proteico da coagulação sanguínea), quando usados com AAS. 

 

37. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 50% de todos os medicamentos são 

incorretamente prescritos, dispensados e vendidos; e mais de 50% dos pacientes os usam incorretamente. 

Vários fatores contribuem para isso, assinale a alternativa que contenha apenas afirmações CORRETAS. 

 

I - Prescritores devem obter informação sobre tratamentos a partir das companhias farmacêuticas em vez de 

reportar-se a fontes baseadas em evidências. 

II - Diagnósticos incompletos das doenças podem resultar em inadequada escolha dos tratamentos. 

III - Automedicação inapropriada e escasso arsenal terapêutico disponibilizado comercialmente. 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III e II estão corretas. 

D. Apenas II e I estão corretas. 

E. Todas as alternativas estão incorretas. 

 

38. É _____________________ participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e 

educação continuada, bem como definir manuais de boas práticas, procedimentos operacionais padrões e seus 

aperfeiçoamentos, zelando pelos seus cumprimentos, estando estes acessíveis a todos os funcionários 

envolvidos nas atividades e aos órgãos de fiscalização. Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna: 

A. um direito do farmacêutico 

B. uma responsabilidade do farmacêutico 

C. um dever do farmacêutico 

D. um princípio do farmacêutico 

E. uma necessidade do farmacêutico 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

39. O procedimento de coleta de dados sobre o paciente, realizada pelo farmacêutico por meio de entrevista, 

com a finalidade de conhecer sua história de saúde, elaborar o perfil farmacoterapêutico e identificar suas 

necessidades relacionadas à saúde, trata-se da: 

A. Conciliação farmacêutica 

B. Consulta farmacêutica 

C. Evolução farmacêutica 

D. Intervenção farmacêutica 

E. Anamnese farmacêutica 

 

40. A hipopotassemia é o efeito metabólico mais comum e, frequentemente, acompanhada de 

hipomagnesemia, que pode provocar arritmias ventriculares, sobretudo a extrassistolia. A hipopotassemia 

também reduz a liberação de insulina, aumentando a intolerância à glicose e o risco de desenvolver diabetes 

melito tipo 2. Esse efeito adverso é da seguinte classe de medicamentos: 

A. Betabloqueadores 

B. Agonistas adrenérgicos 

C. Inibidores da recaptação de serotonina 

D. Diuréticos 

E. Antagonistas de angiotensina 
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