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CARGO: FARMACÊUTICO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 04 alternativas 

(a, b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - O texto abaixo foi publicado recentemente no site do G1 e será a base para a questão 1 relativo a 

compreensão e interpretação textual:   

Por que pesquisadores estrangeiros estão preocupados com a conservação ambiental no Brasil? 

Efeitos do desmatamento nas florestas brasileiras têm consequências na produção de 

alimentos e na dinâmica climática global. Ambientalistas temem recuos na política de preservação, 

mas a preocupação com o Brasil é antiga. 

Um manifesto publicado na revista "Science" no fim de abril chamou atenção da comunidade 

científica internacional e da classe política brasileira. Mais de 600 pesquisadores pediram à União 

Europeia que condicione as parcerias com o Brasil à proteção ambiental. Afinal, por que há essa 

preocupação internacional? 

De acordo com cientistas ouvidos pelo G1 e pesquisas consultadas pela reportagem, o Brasil é 

importante para o equilíbrio ambiental do mundo inteiro pelas seguintes razões: 

• É o país mais biodiverso do mundo; 

• Está entre os líderes de produção de alimentos no planeta; 

• Grande cobertura florestal diminui as concentrações de carbono na atmosfera – o que impacta 

na temperatura média de todo o mundo. 

Por isso, alguns dados divulgados recentemente chamaram a atenção da comunidade 

científica internacional. A Amazônia perdeu 18% da área de floresta em três décadas, e o Brasil foi o 

país que mais desmatou em 2018. 

Embora esses dados apontem para anos anteriores e, portanto, outros governos brasileiros, 

ambientalistas preocupados com a possibilidade de a devastação se acentuar chamam atenção por 

medidas e situações ligadas à atual administração, do presidente Jair Bolsonaro. Veja quais: 

• Desistência de sediar a Conferência do Clima da ONU este ano; 

• Transferência da responsabilidade sobre demarcação de terras indígenas para o Ministério da 

Agricultura; 

• Possibilidade de retirar o Brasil do Acordo de Paris – intenção posteriormente rejeitada pelo 

presidente Jair Bolsonaro; 

• Possibilidade de fusão do Ibama com o ICMBio; 

• Demora na digitalização de processos do Ibama, impedindo a arrecadação de bilhões em 

multas; 
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• Declaração de Bolsonaro sobre 'limpa' no Ibama e no ICMBio; 

• Ministério do Meio Ambiente tira do ar site com mapas de áreas para conservação. 

Além da reação dos cientistas europeus, o Museu de História Natural de Nova York revogou 

o aluguel cedido a um evento que homenagearia Bolsonaro. 

Um dos motivos, segundo nota do estabelecimento, era a preocupação com a "necessidade 

urgente de conservar a Amazônia, que tem profundas implicações para a diversidade biológica, as 

comunidades indígenas, mudança climática e o futuro da saúde do nosso planeta". 

Fonte: https://g1.globo.com/natureza/noticia/ 

Atentando para o conteúdo explicitado pelo texto é CORRETO o que se diz em: 

a) Em recente documento publicado na revista "Science" a comunidade científica internacional 

e a classe política brasileira requereram que a União Europeia intensifique as parcerias com o 

Brasil quanto à proteção ambiental.  

b) A excessiva produção de alimentos e a ampla biodiversidade brasileira são fatores que 

contribuem para que o país eleve os índices do desiquilíbrio mundial. 

c) Entre os dados que foram divulgados, a diminuição da área da floresta Amazônica, chamou a 

atenção da comunidade científica internacional. 

d) O Museu de História Natural de Nova York organizou recente evento que homenageou o 

atual presidente Jair Bolsonaro sobretudo pois o mesmo revogou a hipotética  saída do Brasil 

do Acordo de Paris. 

2 - Observe a palavra em destaque em cada oração e seu emprego contextual e assinale a única 

alternativa que ESTÁ EM CONCORDÂNCIA com as atuais regras ortográficas: 

a) Preciso acordar todos os dias às cinco da manhã. 

b) Recomendaram-me que bebesse chá de alcaxofra três vezes por semana. 

c) Ela tirou uma mexa de cabelo da frente do olho. 

d) Espalharam as jóias durante o assalto. 

3 - Considerando o emprego contextualizado das palavras em destaque em cada oração, assinale a 

alternativa que indica, respectivamente, as seguintes classes de palavras: PRONOME, VERBO e 

PRONOME. 
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a) Talvez tu possas entender o meu amor. Mas se isso não acontecer, não importa. 

b) Quis ser um dia, jardineira de um coração. Cavei, plantei. Na terra ingrata nada criei.  

c) Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos. 

d) Nas palmas de tuas mãos leio as linhas da minha vida. 

4 - Observe as frases abaixo e assinale aquela que NÃO HÁ EQUÍVOCO quanto à concordância 

verbal ou nominal: 

a) Haviam pessoas interessadas no leilão. 

b) Meus vizinhos lerão a matéria em breve. 

c) Os escritores brasileiros se destacarão no congresso de Linguística que ocorreu no último 

mês. 

d) Há bastante pedidos para as festas natalinas.  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Com relação aos aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, institucionais, 

econômicos ou sociais do município de Arabutã, considerando os dados disponibilizados na página 

oficial do município e IBGE é CORRETO o que se afirma em:  

I – O município possui mais de 4000 eleitores. 

II – O município teve vários nomes antes do atual Arabutã. Um dos nomes atribuído foi Mauá o 

qual é conservado em monumento na praça central da cidade. 

III – O nome Arabutã deriva da língua alemã e quer dizer Nova Alemanha. 

IV – Os atuais chefes do Poder Executivo chamam-se Leani Kapp Schmitt e Olguin Ricardo 

Metz. 

V – Atualmente a Câmara de Vereadores é composta por 7 vereadores eleitos para o mandato de 

2017 a 2020.  

VI – Arabutã ocupa uma área, segundo o IBGE, de 133,014 km² e faz divisa com: Itá, Seara, 

Ipumirim e Concórdia. 
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VII – Pela Lei n.º 136/12, do deputado Moacir Sopelsa (PMDB), o município de Arabutã foi 

denominado como, “a Capital Brasileira da Cuca”. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, III, IV, V e VII estão corretas. 

c) Apenas as alternativas II, IV e VI estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, V e VI estão corretas. 

6 - Assinale a alternativa que apresenta os respectivos nomes dos presidentes dos seguintes países: 

China, Estados Unidos, Brasil e Bolívia. 

a) Xi Jinping, Barack Obama, Jair Bolsonaro e Nicolás Maduro. 

b) Imperador Naruhito, Donald Trump, Jair Bolsonaro e Nicolás Maduro. 

c) Imperador Naruhito, Donald Trump, Jair Bolsonaro e Evo Morales. 

d) Xi Jinping, Donald Trump, Jair Bolsonaro e Evo Morales. 

7 - Recentemente, foi publicado no Diário Oficial da União, mesmo sob polêmicas e protestos de 

inconstitucionalidade, o decreto, de número 9.785 que regulamentou a Lei nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a 

comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema 

Nacional de Gerenciamento Militar de Armas.  

Fonte: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto 

Quanto ao disposto no decreto acima mencionado ampliou-se o porte de arma de fogo para algumas 

categorias. Segundo o decreto poderão portar armas, EXCETO: 

a) Profissional da imprensa que atue na cobertura policial. 

b) Funcionário de banco que atua como caixa. 

c) Residente em área rural. 

d) Conselheiro tutelar. 
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8 - Observe o excerto abaixo: 

Mais de 2.000 pessoas foram detidas no país em 2019, a maioria durante protestos contra o 

governo - denunciou a ONG de direitos humanos Foro Penal nesta terça-feira (7). 

"De 1º de janeiro até maio de 2019 foram registradas 2.014 detenções, basicamente de pessoas que 

protestam", declarou em entrevista coletiva Alfredo Romero, diretor da Foro Penal, organização 

crítica do governo de Nicolás Maduro. Segundo Romero, mais de 800 pessoas continuam presas, 

incluindo vários militares. Na terça-feira passada, o líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como 

presidente interino por cerca de 50 países, liderou uma fracassada rebelião de um reduzido grupo de 

militares. Maduro denunciou o movimento como uma tentativa de golpe de Estado. De acordo com a 

Foro Penal, 338 civis e militares foram detidos após a rebelião. "Ficaram privadas de liberdade 82 

pessoas", indicou Romero. A Procuradoria identifica "aproximadamente 233 pessoas detidas" em 

relação ao levante, assim como cinco mortos durante manifestações da oposição em apoio a esse 

movimento e nos protestos de 1º de maio. 

Fonte: Adaptado de: https://www.msn.com  

Diante do exposto, o que se noticia no excerto refere-se a qual país? 

a) Venezuela  

b) México  

c) Estados Unidos  

d) Colômbia  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FARMACÊUTICO 

9 - O Sistema Único de Saúde (SUS) nasceu a partir de um movimento social em prol da saúde 

pública e é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo 

institucionalizado no Brasil a partir da: 

a) 1ª Conferência Nacional de saúde de 1937. 

b) Constituição Federal de 1988. 

c) Lei orgânica da Saúde nº 8.080 de 1990. 

https://www.msn.com/
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d) 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986. 

 

10 - O fórum que reúne todos os segmentos representativos da sociedade, um espaço de debate para 

avaliar a situação de saúde, propor diretrizes para a formulação da política de saúde nas esferas 

municipal, estadual e federal chama-se: 

a) Ministério da Saúde. 

b) Fundo Nacional de Saúde. 

c) Comissão intergestores tripartite.  

d) Conferência de Saúde. 

 

11 - A lei nº 8.080/90 preconiza que os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão 

depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob a fiscalização de: 

a) Conselhos de Saúde. 

b) Ministério da Saúde. 

c) Secretaria Municipal de Saúde. 

d) Núcleos de Atenção Básica. 

 

12 - O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de 

medicamentos e insumos farmacêuticos, voltados aos agravos prevalentes e prioritários da Atenção 

básica. Com relação a este componente assinale a alternativa correta: 

a) O financiamento do CBAF é realizado estritamente com recurso federal. 

b) Ao Ministério da Saúde compete a seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, o 

controle de estoque e a dispensação dos medicamentos do CBAF. 

c) O financiamento do CBAF no Sistema Único de Saúde é de responsabilidade do Ministério 

da Saúde, dos estados e dos municípios. 

d) A esfera estadual é responsável exclusiva pelo processo de aquisição, logística e distribuição 

dos medicamentos do CBAF. 

 

13 - O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) destina-se à garantia do 

acesso equitativo a medicamentos e insumos, para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de 

doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto socioeconômico 

ou que acometem populações vulneráveis, contemplados em programas estratégicos de saúde do 

SUS. Assinale a alternativa que não representa um programa estratégico de saúde. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - SC 

9 
 

a) Controle da hanseníase. 

b) Controle da tuberculose. 

c) Controle do tabagismo. 

d) Controle das dislipidemias.  

 

14 - A lista nacional de doenças/agravos de notificação compulsória é estabelecida pelo Ministério da 

Saúde. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou 

responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente. 

Assinale abaixo a doença/agravo que não faz parte desta lista. 

a) Hipertenção arterial sistêmica. 

b) Violência sexual e tentativa de suicídio. 

c) Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva. 

d) Tétano. 

 

15 - A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, 

sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de 

sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais. Essa definição se refere a qual 

princípio do SUS: 

a) Integralidade 

b) Equidade 

c) Universalidade 

d) Hierarquização 

 

16 - As reações adversas a medicamentos (RAM) são um dos graves problemas de saúde pública em 

todo o mundo, responsáveis por numerosas hospitalizações, pelo aumento do tempo de permanência 

hospitalar e, até mesmo, por óbitos. A definição de RAM preconizada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) é: 

a) Qualquer ocorrência médica desfavorável que pode ocorrer durante o tratamento com um 

medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal com esse tratamento. 

b) Qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional que ocorre com 

medicamentos em doses usualmente empregadas para profilaxia, diagnóstico, tratamento de 

doenças ou para modificação de funções fisiológicas. 
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c) Qualquer evento evitável que pode causar ou levar a um uso inapropriado de medicamentos 

ou causar dano a um paciente, enquanto a medicação está sob o controle dos profissionais de 

saúde, pacientes ou consumidores. 

d) Qualquer efeito que ocorre depois do uso acidental ou intencional de doses maiores que as 

habituais. 

  

17 - A I Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica foi realizada em 2003 e 

o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou em 2004, através de uma resolução a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF). Estabelecida com base em alguns princípios. Com 

relação a estes princípios escolha a alternativa com a sequência correta de palavras que preenche as 

lacunas abaixo: 

“A Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, _______________ 

e recuperação da saúde, tanto ____________ como coletivo, tendo o _____________ como insumo 

essencial e visando o ___________ e ao seu uso_________”. 

a) proteção, unitária, medicamento, alcance, coletivo. 

b) proteção, individual, medicamento, alcance, racional. 

c) proteção, individual, medicamento, acesso, racional. 

d) prevenção, individual, remédio, acesso, individual. 

 

18 - A Política Nacional de Assistência Farmacêutica deve englobar vários eixos estratégicos. Sobre 

estes eixos identifique as opções VERDADEIRAS (V) para os itens que correspondem a estes eixos e 

FALSAS (F) para os itens que não representam estes eixos. Após marque a sequencia correta. 

I- A garantia de acesso e equidade às ações de saúde inclui, necessariamente, a Assistência 

Farmacêutica. 

II- Qualificação dos serviços de assistência farmacêutica existentes, em articulação com os 

gestores estaduais e municipais, nos diferentes níveis de atenção. 

III- Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes 

níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais 

definidas nas instâncias gestoras do SUS. 

IV- Utilização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), atualizada 

periodicamente, como instrumento racionalizador das ações no âmbito da assistência 

farmacêutica. 

V- Desenvolvimento, valorização, formação, fixação e capacitação de recursos humanos. 
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a) V- V - F - V- F. 

b) V- V - F - V- V. 

c) V- V - V - V- F. 

d) F - F - V - V - F. 

 

19 - Com relação à absorção e distribuição de fármacos analise as assertivas abaixo: 

I- Os processos físicos de difusão, passagem através de membranas, ligação a proteínas 

plasmáticas e partição entre o tecido adiposo e outros tecidos são a base da absorção e distribuição 

dos fármacos. 

II- A disponibilização do fármaco é dividida em quatro estágios: Absorção a partir do local de 

administração; distribuição pelo organismo; metabolização e eliminação. 

III- As moléculas do fármaco podem mover-se pelo organismo de duas maneiras: Fluxo de massa 

e difusão. 

IV- As moléculas polares dissolvem-se livremente na camada lipídica da membrana, difundindo-

se prontamente através das membranas celulares. 

 Estão corretas as assertivas 

a) I e II. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) I, II e III. 

 

20 - Os fármacos biguanidas e sulfoniluréias são indicados como: 

a) Anti-inflamatórios não esferoidais. 

b) Analgésicos opióides. 

c) Hipoglicemiantes orais. 

d) Diuréticos osmóticos. 

 


