ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS
PROCESSO SELETIVO e EMPREGO PÚBLICO
Edital nº 001, de 01 de novembro de 2017.

CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas .

Anote aqui seu Gabarito.
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01. “Miar” e “convir” são exemplos de verbos:

a)
b)
c)
d)

Verbos defectivos unipessoais.
Verbos abundantes.
Verbos pronominais essenciais.
Verbos pronominais acidentais.

02. Não é uma classificação de preposição:

a) Preposições simples essenciais.
b) Preposições simples acidentais.
c) Preposições compostas ou locuções
prepositivas.
d) Preposições anômalas.
03. Corresponde a antônimos:

a)
b)
c)
d)

Gracejo – Chalaça.
Deletério – Benéfico.
Esmalte – Ornamento.
Fechar – Cerrar.

04. Em qual das alternativas o sinal que indica
crase é de uso facultativo:

a)
b)
c)
d)

Prefiro bife à milanesa.
Dirijo-me a casa.
Fui a Europa.
Volto às duas horas.

05. Em qual das alternativas a frase está
ortograficamente correta?

a) A seringa medicamentosa mostrou-se
obsoleta em caso de convulsão.
b) A seringa medicamentoza mostrou-se
obesoleta de convussão.
c) A ceringa medicamentoza mostrou-se
obisoleta de convulção.
d) A ceringa medicamentosa mostrou-se
obisoleta de convusão.
06. A medida do comprimento de uma quadra
qualquer é 5 metros maior que sua largura.
Sabendo que a soma de todos os lados é de
42 metros, qual é a medida de seu
comprimento e sua largura?

a)
b)
c)
d)

9 e 14 metros.
5 e 10 metros.
10 e 15 metros.
8 e 13 metros.

07. Em um trajeto de 8 metros de
comprimento, um ciclista consegue realizar
todo o percurso em 30 minutos. Quanto
tempo ele levará para percorrer 44 metros?

a) 165 minutos.

b) 115 minutos.
c) 130 minutos.
d) 150 minutos.
08. Em um recipiente fechado com 40 bolas,
sendo 15 bolas amarelas, 10 bolas azuis, 10
bolas brancas e 5 bolas pretas. Qual é a
probabilidade, em valor percentual, de serem
retiradas uma bola amarela e uma bola
branca, sabendo que não houve reposição
das bolas?

a)
b)
c)
d)

25%.
9,6%.
37,6%.
12%.

09. Uma caixa d’água com 2,75 metros
cúbicos de capacidade possui quantos litros?

a)
b)
c)
d)

27,5 litros.
275 litros.
2.750 litros.
27.500 litros.

10. Fabiana decidiu presentear suas filhas,
Mariana e Evelin, com o valor de R$ 400,00.
Porém o valor será dividido em grandezas
inversamente proporcionais a quantidade de
notas insuficientes que cada uma obteve
durante todo o ano letivo. Mariana obteve 6
(seis) notas e Evelin obteve 9 (nove), portanto
o valor que cada filha receberá será de:

a)
b)
c)
d)

R$ 190,00 e R$ 210,00.
R$ 150,00 e R$ 250,00.
R$ 140,00 e R$ 260,00.
R$ 160,00 e R$ 240,00.

11. Analise as assertivas abaixo e indique
a correta. De acordo com o que
expressamente prevê o artigo 12 da Lei
Orgânica Municipal de Treze Tílias/SC, é
vedado ao Município:

I-

estabelecer cultos religiosos ou
igrejas, subvencioná-las, embaraçarlhes o funcionamento ou manter, com
eles ou seus representantes, relações
de
dependência
ou
aliança,
ressalvada, na forma da lei, e
colaboração de interesse público;

II- recusar fé aos documentos públicos;
III- criar distinções entre brasileiros ou
preferências entre si;

Está(ão) correta(s):
IV- subvencionar ou auxiliar, de qualquer
forma, com recursos públicos, quer
seja pela imprensa, rádio, televisão,
serviço de alto falante, cartazes,
anúncios
ou
outro
meio
de
comunicação, propaganda político partidária ou a que se destinar a
campanhas ou objetivos estranhos à
administração e ao interesse público.
Está(ão) correta(s):
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas III e IV;
Apenas as afirmativas II e III e IV;
Apenas as afirmativas I, II e III;
Todas as afirmativas;

12. No que se refere à estabilidade do
Servidor Público Concursado, de acordo
com o que prevê o parágrafo primeiro do
art.16 da Lei Orgânica do Município,
aponte a alternativa incorreta.
“São estáveis após três anos do efetivo exercício,
os servidores nomeados em virtude de concurso
público. O servidor público estável só perderá o
cargo”:
a) em virtude de sentença judicial transitada
em julgado;
b) mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa;
c) mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
d) mediante processo administrativo que
apure falha grave na prestação do serviço
público, sendo prescindível a observância
da garantia da ampla defesa se assim
decidir o Chefe do Executivo.
13.
De acordo com as disposições
expressamente constantes no art. 135 da
Lei Complementar nº. 40/2011 (Estatuto
dos Servidores Públicos da Administração
direta, autárquica e fundacional do
Município de Treze Tílias), assinale a
alternativa correta:
Conceder-se-á licença:
IIIIII-

à gestante, à lactante, à adotante e à
paternidade;
Como prêmio à assiduidade
para exercício de mandato classista;

IV-

para trato de assuntos particulares;

a)
b)
c)
d)

Apena a afirmativa I;
Apenas as afirmativas I e II e III;
Apenas as afirmativas I, III e IV;
Todas as afirmativas;

14- De acordo com o art. 181 da Lei
Complementar nº. 40/2011 (Estatuto dos
Servidores Públicos da Administração direta,
autárquica e fundacional do Município de
Treze Tílias), são penalidades disciplinares,
afora:
a) advertência;
b) suspensão;
c) demissão;
d) destituição.
15 - Assinale a alternativa incorreta. Sem
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentarse do serviço:
a) por um dia a cada 12 (doze meses), para a
doação de sangue;
b) para participação em júri, eleições e outras
obrigações legais.
c) por oito dias consecutivos, em virtude de
casamento;
d) por oito dias consecutivos, em virtude de
falecimento do cônjuge, companheiro, pais,
madrasta ou padrasto, filhos enteados ou irmãos;
16. O processo de reorientação da Assistência
Farmacêutica previsto na Política Nacional de
Medicamentos fundamenta-se:
a) Na descentralização da gestão.
b) Na
redução
da
produção
de
medicamentos pelo setor privado.
c) Na otimização e na eficácia do sistema de
distribuição no setor privado.
d) No desenvolvimento de iniciativas que
possibilitam o aumento dos preços dos
produtos, viabilizando, o acesso da
população aos produtos do setor privado.
17. Sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), está
correto o que se afirma em:
a) A participação social no SUS limita-se
apenas ao controle da execução da
política de saúde, e não há participação
na formulação de novas estratégias.
b) A representação dos usuários do SUS nos
Conselhos de Saúde e Conferências é
sempre maior em relação ao conjunto dos
demais segmentos.
c) O Conselho de saúde reúne-se a cada
quatro anos com a representação dos

vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes
para a formulação da política de saúde.
d) O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e o Conselho Nacional
de Secretários Municipais de Saúde
(Conasems) tem representação no
Conselho Nacional de Saúde.
18. A rede de serviços do Sistema Único de
Saúde (SUS) deve ser organizada de forma
regionalizada e hierarquizada, o que permite:
a) Maior participação e controle da
sociedade.
b) Conhecimento maior dos problemas de
saúde da população de uma área
delimitada,
favorecendo
ações
de
vigilância epidemiológica.
c) Assistência em todos os níveis, em meios
curativos e preventivos, individuais e
coletivos.
d) Duplicidade
de
meios
para
fins
terapêuticos.
19. Avalie as afirmações em verdadeira (V) ou
falsa (F):
(__) Em farmácias e drogarias é obrigatória a
disposição de medicamentos isentos de
prescrição fora do alcance dos usuários;
(__) Se um paciente adquirir um medicamento
isento de prescrição sem orientação, e sofrer
algum dano ou agravo a sua saúde, o
farmacêutico
poderá
responder
administrativamente e na justiça comum;
(__) A prescrição de medicamentos à base de
substâncias antimicrobianas deve ser feita em
receituário de controle especial.
a)
b)
c)
d)

F-V-V.
F-V-F.
V-V-F.
V-F-F.

20. O armazenamento de medicamentos deve
ser feito em local apropriado, que não
comprometa as características físicas, químicas e
microbiológicas do medicamento. Para o
armazenamento de vacinas, que devem
permanecer refrigeradas, deve-se dispor de
ambiente com temperatura controlada. A
temperatura de armazenamento deve ser
controlada e permanecer entre:
a)
b)
c)
d)

-20ºC a -8ºC.
+2ºC a +8ºC.
0ºC a +10ºC.
-2ºC a -8ºC.

21. São formas farmacêuticas sólidas, exceto:
a)
b)
c)
d)

Anel e adesivo.
Cápsula e comprimido efervescente.
Glóbulo e pastilha.
Emulsão e colutório.

22. Forma farmacêutica líquida que contém
partículas sólidas dispersas em um veículo
líquido, no qual as partículas não são
solúveis:
a)
b)
c)
d)

Suspensão.
Solução.
Emulsão.
Creme.

23. Um fármaco pode ser definido como uma
substância que altera funções biológicas por
meio de suas ações químicas. A molécula do
fármaco interage com uma molécula
específica
no
sistema
biológico
que
desempenha um papel regulador, chamada
de:
a)
b)
c)
d)

Citocina.
Antagonista.
Receptor.
Agonista.

24. Quando um medicamento contém um
precursor químico inativo de imediata
absorção e distribuição e então é ativado por
processos biológico, este medicamento
contém um:

a)
b)
c)
d)

Antagonista.
Agonista parcial.
Agonista inverso.
Pró-fármaco.

25. Marque a alternativa correta sobre as vias
de administração de fármacos:

a) A administração de fármacos por via
transdérmica, em que o medicamento é
incorporado a um patch aplicado a uma
área de pele fina, é apropriada apenas
para fármacos hidrossolúveis.
b) A absorção direta da cavidade oral é útil
quando há necessidade de resposta
rápida, particularmente quando o fármaco
é instável em pH gástrico ou é
rapidamente metabolizado pelo fígado.
c) Em geral, a injeção subcutânea ou
intramuscular produz efeito mais lento do
que a administração oral.
d) A absorção a partir do local de injeção é
reduzida
pelo
aumento
do fluxo
sanguíneo.

b) São medicamentos que não podem ser
26. Para a dispensação de um creme de uso
tópico
contendo
uma
associação
de
cetoconazol, dipropionato de betametasona e
sulfato de neomicina deve-se observar:

a) A validade da receita que não deverá
ultrapassar 10 dias contados a partir da
data de emissão e a retenção da segunda
via da receita.
b) O receituário simples em uma via, que
não ficará retida na farmácia.
c) Prescrição em receituário de controle
especial em duas vias, sendo que a
primeira via ficará retida na farmácia.
d) Não há necessidade de receita, já que é
um medicamento isento de prescrição.
27. São medicamentos utilizados
hipoglicemiantes orais, exceto:

a)
b)
c)
d)

como

Glipizida.
Clorpropamida.
Metformina.
Insulina.

28. O medicamento bromazepam, constante
da lista B1 da Portaria MS nº344/98, pode ser
dispensado em quantidade suficiente para o
tratamento de até:

a)
b)
c)
d)

90 dias.
30 dias.
60 dias.
120 dias.

29. Medicamento que contém o(s) mesmo(s)
princípio(s) ativo(s), na mesma dose e forma
farmacêutica, é administrado pela mesma via
e com a mesma posologia e indicação
terapêutica do medicamento de referência,
apresentando
eficácia
e
segurança
equivalentes à do medicamento de referência
e podendo, com este, ser intercambiável:

a)
b)
c)
d)

Fitoterápico
Bioativo.
Ético.
Genérico.

30. Sobre os medicamentos
intercambiáveis é correto afirmar:

a) São

similares

medicamentos
similares
que
apresentaram estudos de equivalência
com o medicamento referência e, portanto
são intercambiáveis com medicamentos
de referência.

substituídos por outros medicamentos
similares ou genéricos.
c) São
medicamentos
similares
que
comprovaram equivalência com outros
medicamentos similares e, portanto, são
intercambiáveis entre si.
d) São intercambiáveis com medicamentos
genéricos.

