CONCURSO PÚBLICO DE CUNHATAÍ/SC
EDITAL nº 001/2018

Cunhataí/SC, 03 de fevereiro de 2019.

Nº DE
NOME

INSCRIÇÃO

CARGO: FARMACÊUTICO

Orientações:
1. A prova escrita tem início às 13h30 e término às 16h30.
2. A prova conta com 05 questões de Conhecimentos Gerais, 05 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de
Conhecimentos Específicos, com questões objetivas do tipo múltipla-escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: A),
B), C), D). Dessas alternativas, somente UMA deverá ser assinalada como correta.
3. O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, marcando a
alternativa correta com um “X”, sendo desconsiderado qualquer outro tipo de marcação.
4. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul.
5. À prova será atribuída pontuação de 0 a 10. Cada questão corresponderá a 0,4 pontos/nota cada.
6. Será atribuída pontuação 0 (zero) à questão da prova escrita:
a) cuja(s) resposta(s) no cartão-resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Concurso Público;
b) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
c) que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão-resposta;
d) que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;
e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta
não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da
indicada;
f) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta não forem assinaladas com um “X”, ainda que legível(is);
7. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos.
b) For descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes.
c) Não devolver o caderno de questões antes de sair da sala de provas.
d) Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como calculadora,
celular e similares.
8. Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala de prova com qualquer material referente à prova. Sendo que, o
candidato, ao terminar a prova escrita, devolverá ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão-resposta.
9. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 30 (trinta) minutos do seu início.
10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento de candidato da sala de prova.
11. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou autoridades presentes,
informações referentes ao conteúdo das provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala, somente poderão retirar-se da sala de forma simultânea após a assinatura
da ata.
13. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas.

Boa prova!

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Em relação ao funcionamento da estrutura do Estado brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA:
A) É Presidencialista porque o presidente da República é Chefe de Estado e também Chefe de governo.
B) O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada unicamente pela União.
C) O Brasil é uma República porque o Chefe de Estado é eleito pelo povo, por período de tempo
determinado.
D) É Federativa porque os estados têm autonomia política.
02. Em 1839, aconteceu uma Revolução que tinha como principal objetivo transformar Santa Catarina em
uma República separada do restante do país. Na ocasião a cidade de Laguna foi tomada nomeando-a cidade
Juliana de Laguna. Essa Revolução chama-se:
A) Revolução Federalista.
B) Revolta dos Mercenários.
C) Revolução Farroupilha.
D) Revolta do Vintém.
03. A proteção de refugiados e das populações deslocadas por guerras, conflitos e perseguições é a principal
missão do ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. Na América do Sul, um dos nossos vizinhos está
sofrendo uma grave crise humanitária liderada por Nicolas Maduro e que já levou 2,3 milhões de pessoas a
deixar o território. No Brasil, essas pessoas estão buscando refúgio através da fronteira com Roraima. Esse
país vizinho é:
A) Peru.
B) Venezuela.
C) Bolívia.
D) Chile.
04. Cunhataí está localizado no Oeste de Santa Catarina e limita-se com os Municípios de:
A) Saudades, Cunha Porã, Palmitos e São Carlos.
B) Nova Erechim, Chapecó, Saudades, e Palmitos.
C) Riqueza, Pinhalzinho, Cunha Porã e São Carlos.
D) Caibi, Planalto Alegre, Palmitos e São Carlos.
05. O Município de Cunhataí foi emancipado:
A) Pela Lei Estadual 9.920 de 29 de setembro de 1995 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1997.
B) Pela Lei Federal 9.920 de 29 de setembro de 1985 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1987.
C) Pela Lei Municipal 9.920 de 29 de setembro de 1993 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01
de janeiro de 1994.
D) Pela Lei Estadual 9.920 de 29 de setembro de 1978 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1979.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto de referência:

Largue o Papel de Vítima

Todos os acontecimentos e pessoas parecem apenas te prejudicar? A vida às vezes nos coloca em situações
que realmente machucam muito, mas será que ficar se lamentando pelos cantos, ligando para um e para outro,
buscando alívio em remédios, bebida, comida, enfim, em fugas inconscientes, podem fazer realmente mudar
os fatos? Podem no máximo servir como paliativos durante um tempo, mas com certeza e através de outros
motivos, o sofrimento pode voltar. Será que não está na hora de pensar sobre o significado de tudo isso? E
qual o aprendizado que esses acontecimentos podem estar querendo te trazer? Sim, sempre há o que aprender,
ainda que aconteça a pior tragédia, a maior decepção. Por que não olhar para tudo que te fizeram ou te
machucaram e parar de fugir ao se colocar como vítima? Com certeza manter o papel de vítima onde
ninguém te ama ninguém te quer, não altera absolutamente nada.
Disponível em: http://pensamentoliquido.com.br/largue-o-papel-de-vitima/ Acesso em: 21 Dez 2018.

06. O texto de referência apresenta corretamente o pronome proclítico “te” em “que te fizeram ou te
machucaram”. Assinale, nas assertivas abaixo, a alternativa que contém uma frase em que a colocação
pronominal NÃO está de acordo com a norma culta da língua.
A)
B)
C)
D)

Quando nos encontraram, desculparam-se pelos deslizes de conduta.
Conforme se observa, a sentença está dentro dos parâmetros legais.
Já não veem-se mais empreendimentos comerciais sem garagem.
Nada me agrada mais que o canto dos passarinhos.

07. Indique a frase que NÃO apresenta infração às regras gramaticais:
A) É para mim ler “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis.
B) Os brasileiros assistem o filme sobre futebol.
C) Os estudantes foram a secretaria da Universidade.
D) Faz dois anos que ingressei no curso de Pós-Graduação.
08. Assinale a alternativa correta quanto à colocação do acento marcador da crase:
A) O ensino a distância já ocorre também nas universidades.
B) Em face das condições meteorológicas adversas, o piloto do avião retornou à terra, fazendo uma
aterrissagem forçada.
C) Não revelaram à você a versão verdadeira dos fatos.
D) De 2016 à 2018, o Conselho Regional de Medicina aprovará o seu Estatuto.
09. No texto de referência encontram-se vários vocábulos acentuados graficamente, consoante à norma culta
da Língua Portuguesa. Quanto à acentuação gráfica, analise os enunciados abaixo e, depois, assinale a
alternativa correta:

I – hipótese, alguém, hífen, juíza, lógica.
II – memória, saúde, rubrica, português, acadêmico.
III – princípio, rainha, polens, raiz, francês.
IV – lâmpada, antônimo, médica, hangar, água.
V – cômodo, éter, uva, caju, Itajaí.
A) Apenas I apresenta todas as palavras acentuadas corretamente.
B) Apenas II e III apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
C) Apenas IV e V apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
D) Todas as alternativas apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
10. Preencha CORRETAMENTE as lacunas com uma das expressões sugeridas entre parênteses.
I - Curitiba fica ____________ três horas de carro da capital de Santa Catarina, Florianópolis. (há cerca de,
a cerca de, acerca de)
II - Estes servidores públicos federais estão ____________ de carreira. (enfim, em fim)
III - Joana Silva, abaixo ____________, requer, com base na lei vigente, uma certidão negativa de débitos
com INSS. (sobrescrita, subscrita)
IV - Viajará a Veneza ____________ estudar e aprimorar o idioma italiano. (a fim de, afim de)
V - Estamos de acordo, pois minhas orientações vão ____________ tuas. (ao encontro das, de encontro às)
VI - Obtive êxito no pleito porque fui ____________ assessorado. (mau, mal)
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
A) há cerca de, em fim, subscrita, afim de, de encontro a, mau.
B) a cerca de, em fim, subscrita, a fim de, ao encontro das, mal.
C) a cerca de, enfim, sobrescrita, afim de, ao encontro das, mau.
D) acerca de, em fim, sobrescrita, a fim de, de encontro a, mal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. O farmacêutico dentro do âmbito hospitalar, em relação ao setor de compras deve avaliar critérios
importante para manter os estoques sempre adequados, dentro deste âmbito um dos pontos importantes está o
estoque de segurança. Assinale a alternativa correta a qual define este termo:
A) Nível médio de estoque em torno do qual as operações de compra e consumo se realizam.
B) Intervalo entre dois suprimentos onde depende das quantidades compradas, do tempo de entrega dos
fornecedores e do consumo médio.
C) Quantidade mínima que deve ser mantida em estoque, destina-se a cobrir atrasos de suprimentos, de modo
que garanta o funcionamento do processo, sem riscos de faltas.
D) Quantidade referente a média aritmética das retiradas mensais do estoque.
12. Segundo A Resolução Nº 586 de 29 de agosto de 2013. Assinale a alternativa incorreta:
A) O farmacêutico pode realizar a prescrição de medicamentos dinamizados não necessitando nenhum título
de especialista em específico, já que o mesmo é considerado preparações fitoterápicas utilizando somente
preparações oriundas de plantas.
B) É vedado ao farmacêutico modificar a prescrição de medicamentos ao paciente, emitida por outro
prescritor, exceto quando acordo de colaboração, onde a modificação acompanha a justificativa, sendo
comunicada ao outro prescritor.
C) Umas das etapas do processo de prescrição farmacêutica e constituída pela identificação da necessidade do
paciente relacionadas à saúde.
D) A prescrição farmacêutica em relação aos medicamentos, no âmbito de SUS deverá estar em conformidade
com a DCB e em sua falta com a DCI.
13. Assinale a alternativa correta em relação a presença do flúor em água para consumo humano:
A) Ajuste de PH.
B) Diminuir microrganismos patógenos.

C) Prevenir a cárie dental.
D) Aumentar a ação do cloro.
14. Assinale a alternativa incorreta em relação aos métodos parasitológicos:
A) Método Hoffman, Pons e Janer ou Lutz indicado para pesquisa de larvas, ovos e cistos, a técnica consiste
na sedimentação espontânea da água.
B) Método Faust et al, técnica de centrífugo – flutuação em solução de sulfato de zinco, usado para pesquisa
de cistos de protozoários, ovos e larvas de helmintos.
C) Método Baermann–Moraes, técnica indicada para pesquisa de Strongyloides – stercoralis e de
ancilostomídeos.
D) Método de Willis – recomendada para pesquisa de ovos pesados como E. vermicularis.
15. Alguns cuidados na fase pré-analítica em um laboratório de análises clínicas são de extrema relevância, já
que apresentam a maior quantidade de erros em laboratórios. Diante disto assinale a alternativa que não
envolve um erro durante a fase pré-analítica:
A) Volume de amostra inadequado para o exame.
B) Coleta e frasco errado.
C) Proporção errada entre sangue total e anticoagulante.
D) Erro no preparo dos reagentes.
16. Assinale a alternativa abaixo que não apresenta um fármaco com ação antidepressiva:
A) Erva-de-São-João.
B) Bupropiona.
C) Nortriptilina.
D) Indometacina.
17. Assinale a alternativa abaixo da matéria prima que tem como principal efeito a ação antimicrobiana em
uma preparação de creme não – iônico:
A) Metilparabeno.
B) Propilenoglicol.
C) Sorbitol.
D) EDTA.
18. A respeito da nutrição parenteral, assinale a alternativa incorreta:
A) A manipulação da nutrição parenteral deve ser realizada em cabine de fluxo laminar, tendo como funções
da cabine: manter o ar da sala limpo, manter um fluxo constante de ar e manter a sala de preparo livre dos
contaminantes liberados pelos produtos manipulados.
B) As soluções de nutrição parenteral total podem ser armazenadas por um período de 24 horas, e quando não
houver adição de vitaminas em um período por até 72 horas.
C) Alguns fatores podem alterar a estabilidade das vitaminas em algumas soluções parenterais, como por
exemplo o pH, tempo de armazenamento, temperatura e exposição a luz.
D) Umas das vias de administração parenteral é por sonda nasoenteral, não apresentando muitos efeitos
colaterais, como nas outras vias e facilitando a adesão do paciente.
19. Em relação a RDC 67/2007 que dispõe sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e
oficinais para uso humano em farmácias, assinale a alternativa incorreta:
A) As calibrações dos equipamentos e instrumentos de medição devem ser feitos, no mínimo uma vez ao ano
ou, em função da frequência de uso do equipamento. Deve ser mantido registro das calibrações realizadas dos
equipamentos, instrumentos e padrões.
B) As farmácias caso desejem realizar a manipulação de hormônios, antibióticos e citostáticos, devem possuir
salas de manipulação exclusivas para esta finalidade, dotadas cada uma com antecâmara, com sistemas de ar
independentes e de eficiência comprovada.
C) Deve ser feito teste físicos–químicos e microbiológicos da água purificada em um período mínimo de dois
meses.

D) As farmácias são responsáveis pela distribuição dos equipamentos de proteção Individual de forma
gratuita, em quantidade suficiente e com reposição periódica, além da orientação quanto ao uso, manutenção,
conservação e descarte.
20. Assinale a alternativa que corresponde a um medicamento pertencente a classe de antibacterianos
aminoglicosídeos:
A) Vancomicina.
B) Eritromicina.
C) Tobramicina.
D) Amoxicilina.
21. Algumas interações medicamentosas são mais frequentes na prática diária do farmacêutico. Assinale a
alternativa que não apresenta uma interação medicamentosa:
A) Uso de fenobarbital com haloperidol pode haver diminuição do efeito anticonvulsivante.
B) Uso de fenitoína com ranitidina pode provocar um aumento do efeito da fenitoína com risco de toxicidade.
C) Eficácia de contraceptivos orais pode ser reduzida com uso concomitante de penicilínicos.
D) Utilização de propranolol com hipoglicemiante oral pode provocar hipoglicemia no paciente.
22. O hemograma representa um exame laboratorial que proporciona para o clínico aspectos quantitativos e
qualitativos dos eritrócitos, leucócitos e das plaquetas no sangue, entendendo a importância do mesmo,
assinale a alternativa incorreta:
A) A dosagem de hemoglobina, e a determinação mais importante do eritrograma, um dos parâmetros para
diagnóstico de anemia.
B) Os reticulócitos são linfócitos jovens originados da medula óssea.
C) Os drepanócitos são eritrócitos em forma de foice, característico de anemia falciforme.
D) Eritrograma determina o perfil hematológico da série vermelha no sangue periférico.
23. A curva ABC, é obtida pela ordenação dos itens conforme sua importância relativa, sendo uma das
finalidades na farmácia hospitalar da curva a administração de estoques. Após a ordenação dos itens por sua
importância relativa, as classes da curva ABC podem ser definidas, assinale a alternativa incorreta relacionada
as classes da curva ABC:
A) Classe A, grupo de itens menos importantes, que não justificam grande atenção por parte da administração.
Classe C, grupo de itens mais importantes, que devem ser tratados com atenção especial, quantidade pequena
e alto custo unitário.
B) Classe A, grupo de itens mais importantes, que devem ser tratados com atenção especial, quantidade
pequena e alto custo unitário. Classe C, itens menos importantes, que não justificam grande atenção por parte
da administração.
C) Classe B, itens em situação intermediária entre as classes A e B.
D) Classe C corresponde geralmente a 10 % dos custos totais.
24. Assinale a alternativa incorreta, em relação a xaropes e elixires:
A) Os elixires são soluções hidroalcólicas.
B) Uma das vantagens da preparação de xaropes e que são apropriados para fármacos hidrossolúveis.
C) Os elixires comparados com os xaropes são menos doces e menos viscosos.
D) Os xaropes preparados com edulcorante a base de sacarina não podem ser utilizados pelos pacientes
diabéticos.
25. Médico prescreve para um paciente azitromicina 350 mg ao dia por 5 dias. Farmacêutico da unidade de
saúde verifica que há no posto de saúde frascos de azitromicina de 200 mg/5 ml que quando reconstituído terá
um volume final de 15 ml. Quantos frascos serão necessários para o tratamento de 5 dias e qual a ml diária
que o paciente necessita tomar:
A) 3 FRASCOS - 8.75 ml.
B) 2 FRASCOS - 8,75 ml.
C) 2 FRASCOS – 5,00 ml.
D) 4 FRASCOS – 10,0 ml.

