CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS – SC

EDITAL N.º 001/2020
CADERNO DE PROVAS
ATENDENTE DE FARMÁCIA

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS – SC
CADERNO DE PROVAS
ATENDENTE DE FARMÁCIA
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
• Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.

receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar com outro
candidato;

• A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe

• O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma)
hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de: Língua Portuguesa,
Matemática, Legislação e Conhecimento Específico.
• Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente
identificado no Caderno de Prova.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que
uma das respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas
escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente. Exemplo:

de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) Fazer anotação de informações relativas às suas

respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;
g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à
sua realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o

CARTÃO-RESPOSTA;
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender

ao procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho

celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a
realização das provas, mesmo que o aparelho esteja
desligado.
• Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.

• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou
rasura, ainda que legível.

• O candidato somente poderá se retirar do local de prova
a partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01 (uma) hora
após o seu início devendo obrigatoriamente entregar o
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se
encontra na última página do caderno de prova. Após
decorridos 90 minutos (uma hora e meia), o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.

• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque,
não amasse, não dobre, não suje, pois ele é
insubstituível.

• Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.

• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:

• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala,
simultaneamente.

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para

a sua realização;
d) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos
que não forem expressamente permitidos, gravador,

• Da análise de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.
O gabarito preliminar será disponibilizado no mesmo dia
de aplicação da prova, a partir das 17h, nos sites da
Unoesc e da Prefeitura Municipal de Treze Tílias.

– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 001/2020– PREFEITURA DE TREZE TÍLIAS - SC UNOESC | 1-6
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Indique a alternativa em que a palavra
sublinhada foi grafada corretamente com Z.
a) As obras foram paralizadas por falta de
recursos.
b) Não houve hezitação dos candidatos quanto
à resposta da questão.
c) Vejo sol atravez daquela janela.
d) Os nativos do Brasil foram catequizados pelos
jesuítas.
QUESTÃO 02
Observe as frases seguintes e assinale a
alternativa correta quanto ao emprego do sinal
da crase.
I. Os candidatos estavam às voltas com os
materiais da prova.
II. A forma de pagamento dessa apostila foi à
prazo.
III. Dois aviões da FAB foram à China buscar
os brasileiros.
IV. Fui à Piratuba me distrair antes dessa
prova.
a) Todas as frases apresentam erro quanto ao
emprego do sinal da crase.
b) I, II estão corretas quanto ao emprego do sinal
da crase.
c) I, III e IV estão corretas quanto ao emprego do
sinal da crase.
d) I e III estão corretas quanto ao emprego do
sinal da crase.
QUESTÃO 03
O termo em destaque está corretamente
empregado na frase:
a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às
17 horas.
b) A sessão de moda feminina está sofrendo
reformas.
c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de
sessão dos direitos aos herdeiros.”
d) O funcionário foi transferido para outra
sessão.
QUESTÃO 04
Leia as frases e analise-as quanto às
recomendações da norma culta sobre
acentuação gráfica. A seguir, assinale a
alternativa correta.
I. “Só se vê bem com o coração. O essencial é
invisível para os olhos.”

II. “As coisas têm vida própria. Tudo é questão
de despertar sua alma.”
III. “Quem escreverá a história do que poderia
ter sido?”
IV. “Em econômia, é fácil explicar o passado.”
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e IV estão corretas.
c) Nenhuma frase está correta.
d) Todas as frases estão corretas.
QUESTÃO 05
Analise o período a seguir e assinale a
alternativa correta: “Todos os candidatos
estão preparados para a prova.”
a) O termos sublinhado é sujeito composto.
b) O termo sublinhado é sujeito simples.
c) O termo sublinhado é núcleo do sujeito.
d) O termo sublinhado é predicativo do sujeito.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Com relação às equações do segundo grau,
são feitas as seguintes afirmações:
I. As soluções da equação (𝒙 − 𝟕)(−𝟒𝒙 − 𝟐) =
𝟎 são x = 1/2 ou x = 7.
II. Todas as equações do segundo grau
possuem duas soluções pertencentes ao
conjunto dos números reais.
III. As raízes da equação do segundo grau 𝒙² +
𝟒𝒙 − 𝟐𝟏 = 𝟎 são 𝒙 = 𝟑 ou 𝒙 = −𝟕.
É correto o que se afirma em:
a) II.
b) III.
c) I e III.
d) II e III.
QUESTÃO 07
O clube de xadrez de uma escola aceita novos
membros a uma taxa constante. O número de
membros desse clube, em função do tempo
após sua fundação, é dado pelo seguinte
gráfico:
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b) O comprimento, C, de uma circunferência de
raio r pode ser obtido por meio da expressão
𝐶 = 𝜋𝑟².
c) Quanto à medida de seus lados, os triângulos
podem ser classificados em equiláteros (três
lados iguais), isósceles (dois lados iguais e
um
diferente)
e escalenos (três
lados
diferentes).
d) A área, A, de um triângulo de base b e altura
h pode ser obtida por meio da expressão 𝐴 =
√𝑏² + ℎ².

Nessa situação e de acordo com o gráfico,
pode-se afirmar que:
a) Após 5 meses o clube de xadrez possuía 16
membros.
b) No momento de sua fundação o clube de
xadrez possuía 6 membros.
c) O número de membros no clube de xadrez
aumentou a uma taxa de 2 membros por mês.
d) Se a taxa de crescimento se mantiver
constante, após 2 anos o clube de xadrez
contará com 62 membros.

QUESTÃO 10
O número de alunos matriculados em uma
escola está crescendo a cada ano desde que
ela foi inaugurada. No primeiro ano havia 500
alunos matriculados. A cada ano depois disso,
o número de alunos foi 20% maior que no ano
anterior. Considerando f(n) o número de
alunos matriculados no colégio no enésimo ano
desde que o colégio foi inaugurado, f é uma
progressão geométrica que pode ser
representada pela fórmula explícita:
a) 𝑓(𝑛) = 500 ∙ (1,2)𝑛−1 .
b) 𝑓(𝑛) = 500 ∙ (0,2)𝑛−1 .
c) 𝑓(𝑛) = 500 + 1,2𝑛.
d) 𝑓(𝑛) = 500 + (1,2) ∙ (𝑛 − 1).
LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 08
No início de uma campanha de vacinação, um
posto de saúde precisou descartar 25 caixas
de vacinas por estarem fora do prazo de
validade. No final da campanha foram
vacinadas 900 pessoas, restando 5 caixas de
vacina no estoque. Sabendo que é possível
vacinar 6 pessoas com o conteúdo de cada
caixa, quantas caixas de vacina existiam no
estoque desse posto de saúde no início da
campanha?
a) 150.
b) 155.
c) 175.
d) 180.
QUESTÃO 09
A Geometria é o estudo das formas dos
objetos presentes na natureza, das posições
ocupadas por esses objetos, das relações e
das propriedades relativas a essas formas.
Nesse contexto, pode-se afirmar que:
a) O raio de uma circunferência é equivalente a
duas vezes o seu diâmetro.

QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze
Tílias, é da competência exclusiva da Câmara
Municipal:
a) Expedir Decretos, Portarias e outros atos
administrativos.
b) Exercer a fiscalização contábil, financeira e
orçamentária do Município, mediante controle
externo e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo
c) Permitir ou autorizar o uso de bens municipais
por terceiros.
d) Fazer e publicar os atos oficiais.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze
Tílias, é matéria a ser regulada em Lei
Ordinária:
a) Lei Orçamentária Anual.
b) Código Tributário ao Município.
c) Plano Diretor.
d) Código de Posturas.
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QUESTÃO 13
A passagem do servidor de seu padrão de
vencimento para outro, imediatamente
seguinte, dentro da faixa de vencimento do
cargo a que pertence, pelo critério de
merecimento,
observadas
as
normas
estabelecidas no Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Treze Tílias e em seu decreto
regulamentar, é:
a) Promoção.
b) Recolocação.
c) Progressão
d) Provimento.
QUESTÃO 14
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Treze Tílias, o deslocamento
de servidor efetivo, com o respectivo cargo,
para o quadro de pessoal de outro órgão ou
entidade da Administração municipal, no
âmbito do mesmo Poder, é:
a) Cessão.
b) Redistribuição
c) Remoção.
d) Relotação.
QUESTÃO 15
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Treze Tílias, a Licença para
Tratar de Interesse Particular poderá ser de
até:
a) Três anos, sem remuneração.
b) Três anos, com remuneração reduzida em um
terço.
c) Dois anos, sem remuneração.
d) Três anos, com remuneração integral.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16
De acordo com a Política Nacional de
Medicamentos – Portaria MS nº 3916, de 30 de
outubro de 1998 –, quando se trata das
responsabilidades das esferas de governo no
SUS, referindo-se ao Gestor Municipal,
caberão algumas obrigações à Secretaria da
Saúde ou seu organismo correspondente no
âmbito municipal. Assinale a alternativa que
não faz parte desses deveres.
a) Assegurar a dispensação adequada dos
medicamentos.

b) Investir na infraestrutura de centrais
farmacêuticas e das farmácias dos serviços
de saúde, visando assegurar a qualidade dos
medicamentos.
c) Receber,
armazenar
e
distribuir
adequadamente os medicamentos sob sua
guarda.
d) Promover o uso livre e abundante de
medicamentos junto à população, aos
prescritores e aos dispensadores.
QUESTÃO 17
Algumas medicações podem apresentar um
maior potencial de originar lesões graves nos
pacientes quando ocorre uma falha em seu
processo de uso. Assinale a alternativa que
não condiz com exemplos de medicações
potencialmente perigosas de acordo com o
Conselho Federal de Farmácia.
a) Bloqueadores neuromusculares.
b) Vasodilatadores.
c) Inotrópicos intravenosos.
d) Agonistas adrenérgicos intravenosos.
QUESTÃO 18
O armazenamento pode ser definido por uma
união de condutas técnicas e administrativas
que englobam a conservação, a segurança, o
estoque e a recepção de medicamentos. Gerir
de
forma
correta
o
processo
de
armazenamento ajuda na redução de perdas.
Podemos destacar algumas ações para
otimizar essa gestão:
I.
Qualificação
do
recebimento
de
medicamentos por meio da melhoria dos
processos de conferência dos quantitativos
na separação, diminuindo o número de erros
no que se refere aos quantitativos, lotes,
prazos de validade, etc.
II. Elaboração de Procedimentos Operacionais
Padrão (POP) que descrevam as atividades
realizadas com maior frequência.
III. Existência de um sistema validado de
controle de estoque de medicamentos que
disponibilize informações gerenciais, como
balancetes, relatórios e gráficos.
IV. Cumprimento/adequação do almoxarifado
às boas práticas de armazenagem, como
limpeza e higienização, delimitação dos
espaços
para
adequada
estocagem,
recebimento e expedição de medicamentos,
diminuição do risco de trocas, controle de
temperatura e umidade, monitoramento da
rede de frio, entre outros.
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Quais afirmativas são verdadeiras e relatam as
ações esperadas?
a) I e II.
b) II, III e IV.
c) I e III.
d) I, II e IV.
QUESTÃO 19
“Fração da droga não alterada que atinge seu
local de ação após a administração por
qualquer via.” Essa descrição está definindo:
a) Fármaco.
b) Ligação fármaco-receptor.
c) Biodisponibilidade.
d) Farmacodinâmica.
QUESTÃO 20
Existem diferentes mecanismos de ação
conforme determinado tipo de medicamento.
O Sucralfato tem como principal mecanismo
de ação ser:
a) Protetor da mucosa gastroduodenal.
b) Antitireoidiano.
c) Anti-inflamatório hormonal.
d) Broncodilatador.
QUESTÃO 21
Em algumas situações, nas prescrições
médicas são descritas expressões vagas
como “usar se necessário”. Nesse caso é
obrigatória
a
presença
de
algumas
informações na prescrição. Assinale a
alternativa que não confere com os itens
obrigatórios para tal.
a) Dose e posologia.
b) Dose máxima diária deve estar claramente
descrita.
c) Data de internação e alta do paciente.
d) Condição que determina o uso ou interrupção
do uso do medicamento.
QUESTÃO 22
“Indicado para ocorrências de candidíase
vaginal,
de
orofaringe,
do
trato
gastrointestinal, cutânea ou sistêmica menos
severa.” Um exemplo dessa afirmação é o
Fluconazol, cuja administração geralmente
ocorre por via oral ou endovenosa. A definição
apresentada se refere a qual tipo de
medicação?
a) Antieméticos.
b) Antiarrítmicos.
c) Anti-histamínicos.
d) Antifúngicos.

QUESTÃO 23
Quanto permanece em um frasco de 7,0 litros
após a remoção de 974,0 mililitros?
a) 6,026 mililitros.
b) 6026,0 mililitros.
c) 60,26 litros.
d) 602,6 mililitros.
QUESTÃO 24
A Assistência Farmacêutica no SUS tem uma
série de planejamentos, sistemas e controles
que visam organizar as demandas. Dessa
forma, existe um Ciclo de Assistência
Farmacêutica cuja primeira etapa é a Seleção
de Medicamentos. Assinale a alternativa
incorreta de acordo com as normas e
instruções dessa fase.
a) A
seleção
de
medicamentos
não
necessariamente deve ser formalizada por
meio de portaria ou resolução específica, mas
pode ser feita mediante formulário de registro
e arquivado por seis meses em livro ata.
b) A seleção de medicamentos é a ação
encarregada pelo estabelecimento da relação
de medicações, sendo uma medida decisiva
para garantir o acesso a eles.
c) A seleção deve ser feita por uma
Comissão/Comitê Estadual de Farmacologia
e Terapêutica, com o propósito de instituir a
Relação Estadual de Medicamentos (Reme),
definindo os medicamentos que deverão ser
disponibilizados pela Secretaria Estadual de
Saúde (SES) para a atenção básica, média ou
para a alta complexidade.
d) Os trabalhos da comissão de padronização
de
medicamentos
precisam
ser
regulamentados,
estabelecendo-se
os
critérios de inclusão e exclusão de
medicamentos,
metodologia
aplicada,
periodicidade de revisão, entre outros.
QUESTÃO 25
“São agentes biológicos que apresentam risco
individual e limitado risco para a comunidade,
que acarretam infecções no ser humano e em
animais, cujo potencial de se propagar na
comunidade e de se disseminar no meio
ambiente é limitado, e para os quais existem
medidas terapêuticas e profiláticas eficazes.”
De qual classe de risco biológico está se
referindo a afirmação apresentada?
a) Classe de risco 4.
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b) Classe de risco especial.
c) Classe de risco 3.
d) Classe de risco 2.
QUESTÃO 26
Leia as afirmações a seguir:
I. Estudo das variações genéticas que causam
diferenças nas respostas a fármacos entre os
indivíduos ou populações.
II. Estudo de substâncias que interagem com
sistemas vivos por meio de processos
químicos, especialmente por ligação a
moléculas reguladoras e ativação ou inibição
de processos corporais normais.
III. Ramo que lida com os efeitos indesejáveis
de produtos químicos sobre sistemas vivos,
desde células individuais dos seres humanos
até ecossistemas complexos.
IV. Ramo que lida com a absorção, distribuição
e eliminação de fármacos.
Cada definição apresentada cabe a uma das
opções a seguir:
( ) Toxicologia.
( ) Farmacogenômica.
( ) Farmacocinética.
( ) Farmacologia.
Assinale a alternativa que ordena de forma
correta as opções anteriores.
a) II – I – III – IV.
b) III – I – IV – II.
c) IV – II – I – III.
d) I – III – II – IV.
QUESTÃO 27
Fazem parte da via de administração enteral:
a) Oral, sublingual e retal.
b) Dérmica, transdérmica e intraocular.
c) Subcutânea, intradérmica e intracardíaca.
d) Intravascular, intravenosa e intra-arterial.
QUESTÃO 28
Os processos físicos e químicos empregados
no
controle
de
microrganismos
são
importantes para não desencadear a
multiplicação de vários seres microscópicos
que podem ser nocivos ou trazer riscos à vida
humana. Analise as afirmações a seguir e as
defina como falsas (F) ou verdadeiras (V).
( ) Esterilização: é um método de destruição de
algumas
formas
vivas
com
tamanhos
microscópicos, assim, causa ausência parcial ou
destruição parcial de microrganismos.
( ) Água em ebulição: em poucos minutos pode
ocorrer a destruição de células vegetativas, mas

esporos podem resistir por várias horas; esse é
um método de desinfecção, e não de
esterilização.
( ) Desinfecção: é o método que tem como
objetivo equilibrar parte da carga microbiana e
tem como principal alvo os microrganismos que
não podem causar alguma patologia.
( ) Pasteurização: é um tratamento térmico que
elimina certos microrganismos, porém não elimina
todas as bactérias presentes. Exemplos de
produtos que passam por esse processo são leite,
cremes e vinhos. A temperatura é baseada no
tempo de morte térmica característica das
espécies patogênicas.
A sequência correta para as afirmações
anteriores é:
a) F – F – V – F.
b) V – V – F – V.
c) V – F – V – F.
d) F – V – V – F.
QUESTÃO 29
Todo evento adverso é um incidente que levou
o paciente a ter um dano; segundo o Ministério
da Saúde, o Grau de Dano é classificado de
acordo com o grau de comprometimento do
estado de saúde do indivíduo ocasionado pelo
incidente. Assinale a alternativa que não
condiz com as Classificações de Grau de
Dano.
a) Moderado: quando o indivíduo tem perda de
função, danos de longo prazo ou até
permanentes e necessita de intervenção
como
procedimento
suplementar
ou
terapêutica adicional.
b) Leve: quando o indivíduo apresenta sintomas
severos, mas está fora de risco de óbito, com
dano mínimos ou médios de curta duração,
com intervenção de curta duração ou
internação.
c) Nenhum: quando não ocorreu qualquer
consequência para o indivíduo.
d) Grave: indivíduo necessita de grande
intervenção médica ou cirúrgica para não
perder a vida ou para evitar danos de longo
prazo ou permanentes.
QUESTÃO 30
A avaliação de uma Prescrição Médica (PM) é
muito importante para a segurança do
paciente quanto ao uso de medicações.
Assinale a alternativa que não é coerente com
as normas e regras de uso de prescrições
médicas.
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a) A PM deve conter as informações
necessárias dos medicamentos, como nome,
dosagem, via, horário, frequência, etc.
b) A PM precisa ser legível, o ideal é que seja
emitida a partir de sistema informatizado ou
pelo menos digitada, sendo evitada a forma
manuscrita.
c) Ao menos o primeiro nome do paciente deve
estar acrescido na PM, junto com ele pode
haver mais um indicador, como a data de
nascimento, por exemplo.
d) A PM deve conter data e identificação do
prescritor com carimbo e assinatura.
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