Município de Ouro Verde - SC
Concurso Público 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

FARMACÊUTICO
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
às 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
A

B

C

D

01
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital do Concurso Público 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 11h00min.
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Concurso Público Município de Ouro Verde - SC
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Conhecimentos Gerais
Leia, com atenção, o texto a seguir, pois as questões de 01 a 04 são referentes a ele.
Brasileiro não gosta de ler?
Lya Luft
A meninada precisa ser seduzida. Ler pode ser divertido e interessante, pode entusiasmar,
distrair e dar prazer.
Não é a primeira vez que falo nesse assunto, o da quantidade assustadora de analfabetos
deste nosso Brasil. Não sei bem a cifra oficial e não acredito muito em cifras oficiais. Primeiro,
precisa ser esclarecida a questão do que é analfabetismo. E, para mim, alfabetizado não é
quem assina o nome, talvez embaixo de um documento, mas quem assina um documento que
conseguiu ler e... entender. A imensa maioria dos ditos meramente alfabetizados não está
nessa lista, portanto são analfabetos – um dado melancólico para qualquer país civilizado. Nem
sempre um povo leitor interessa a um governo (falo de algum país ficcional), pois quem lê é
informado e vai votar com relativa lucidez. Ler e escrever faz parte de ser gente.
Sempre fui de muito ler, não por virtude, mas porque em nossa casa livro era um objeto
cotidiano, como o pão e o leite. Lembro de minhas avós de livro na mão quando não estavam
lidando na casa. Minha cama de menina e mocinha era embutida em prateleiras. Criança
insone, meu conforto nas noites intermináveis era acender o abajur, estender a mão, e ali
estavam os meus amigos. Algumas vezes acordei minha mãe esquecendo a hora e dando
risadas com a boneca Emília, de Monteiro Lobato, meu ídolo em criança: fazia mil artes e todo
mundo achava graça.
E a escola não conseguiu estragar esse meu amor pelas histórias e pelas palavras. Digo isso
com um pouco de ironia, mas sem nenhuma depreciação ao excelente colégio onde estudei,
quando criança e adolescente, que muito me preparou para o mundo maior que eu conheceria
saindo de minha cidadezinha aos 18 anos. Falo da impropriedade, que talvez exista até hoje (e
que não era culpa das escolas, mas dos programas educacionais), de fazer adolescentes ler os
clássicos brasileiros, os românticos, seja o que for, quando eles ainda nem têm o prazer da
leitura. Qualquer menino ou menina se assusta ao ler Macedo, Alencar e outros: vai achar
enfadonho, não vai entender, não vai se entusiasmar. Para mim esses programas cometem um
pecado básico e fatal, afastando da leitura estudantes ainda imaturos.
Como ler é um hábito raro entre nós, e a meninada chega ao colégio achando livro uma coisa
quase esquisita, e leitura uma chatice, talvez ela precise ser seduzida: percebendo que ler
pode ser divertido, interessante, pode entusiasmar, distrair, dar prazer. Eu sugiro crônicas,
pois temos grandes cronistas no Brasil, a começar por Rubem Braga e Paulo Mendes
Campos, além dos vivos como Veríssimo e outros tantos. Além disso, cada um deve descobrir
o que gosta de ler, e vai gostar, talvez, pela vida afora. Não é preciso que todos amem os
clássicos nem apreciem romance ou poesia. Há quem goste de ler sobre esportes,
explorações, viagens, astronáutica ou astronomia, história, artes, computação, seja o que for.
O que é preciso é ler. Revista serve, jornal é ótimo, qualquer coisa que nos faça exercitar esse
órgão tão esquecido: o cérebro. Lendo a gente aprende até sem sentir, cresce, fica mais
poderoso e mais forte como indivíduo, mais integrado no mundo, mais curioso, mais ligado.
Mas para isso é preciso, primeiro, alfabetizar-se, e não só lá pelo ensino médio, como ainda
ocorre. Os primeiros anos são fundamentais não apenas por serem os primeiros, mas por
construírem a base do que seremos, faremos e aprenderemos depois. Ali nasce a atitude em
relação ao nosso lugar no mundo, escolhas pessoais e profissionais, pela vida afora. Por isso,
esses primeiros anos, em que se aprende a ler e a escrever, deviam ser estimulantes, firmes,

fortes e eficientes (não perversamente severos). Já se faz um grande trabalho de leitura em
muitas escolas. Mas, naquelas em que com 9 ou 10 anos o aluno ainda não usa com
naturalidade a língua materna, pouco se pode esperar. E não há como se queixar depois,
com a eterna reclamação de que brasileiro não gosta de ler: essa porta nem lhe foi aberta.
Fonte: Revista Veja, edição 2125, 12/08/2009.

01- Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do texto:
a) Apontar a impropriedade das escolas e dos programas educacionais atuais na educação
de crianças e jovens.
b) Comentar a infância da autora que sempre demonstrou um grande apego aos livros.
c) Destacar a relevância da leitura dos clássicos nas escolas desde as séries iniciais.
d) Mostrar a importância do estímulo à leitura do brasileiro, desde sua infância, para que se
torne um indivíduo com hábitos de leitura e integrado no mundo.
02- O posicionamento da autora do texto em relação à leitura do brasileiro é marcado por:
a)
b)
c)
d)

Apatia.
Conformidade.
Inquietação.
Insegurança.

03- “Mas, naquelas em que com 9 ou 10 anos o aluno ainda não usa com naturalidade a
língua materna, pouco se pode esperar.” 6º§.
Os termos negritados acima têm, respectivamente, a equivalência de:
a)
b)
c)
d)

Limite / modo.
Lugar / tempo.
Origem / assunto.
Posse / limite.

04- “E não há como se queixar depois, com a eterna reclamação de que brasileiro não gosta de
ler: essa porta nem lhe foi aberta.” 6º §.
O vocábulo destacado, na frase acima, faz uma referência a:
a)
b)
c)
d)

Brasileiro.
Eterna reclamação.
Leitura.
Porta aberta.

05- Assinale a alternativa que apresenta o valor de k, para que
(
)
seja um polinômio do segundo grau:
a)
b)
c)
d)

( )

)

-2.
2.
3.
-3.

06- Qual é o produto das duas maiores soluções inteiras da inequação (
a)
b)
c)
d)

(

6.
-6.
12.
-12.

)

?

07- O valor de x na figura a seguir é:

a)
b)
c)
d)

√
√
√
√

08- Uma escola possui 200 alunos matriculados e dispõe de um corpo docente composto por
trinta e seis professores. Quantos professores essa escola precisará contratar se o número de
alunos matriculados aumentar em 300 alunos?
a)
b)
c)
d)

50.
54.
85.
96.

09- Sobre o Município de Ouro Verde - SC analise as afirmações abaixo e classifique-as com V
para as verdadeiras e F para as Falsas:
( )A área do Município de Ouro Verde pertenceu à Província de São Paulo, depois para a
província do Paraná, sempre em constante disputa. Quando pertencia ao Paraná, era parte
integrante do Município de Palmas. Com a Guerra do Contestado, passa a pertencer à Santa
Catarina, fazendo parte do Município de Chapecó, que foi criado em 05 de agosto de 1927.
( )Em 30 de dezembro de 1953 é criado o Município de Xanxerê e Ouro Verde passa a ser
parte integrante do mesmo. Em 21 de junho de 1958 o Território de Ouro Verde ganha um
novo nome: Abelardo Luz, pois havia se desmembrado de Xanxerê.
( )Finalmente em 01 de janeiro de 1992 houve a emancipação do Município de Ouro Verde,
através da Lei nº 8.259, publicada no Diário Oficial nº 14.385 de 09.01.1992. Sua instalação
oficial ocorreu no dia 01 de janeiro de 1993.
( )O marco forte da colonização de Ouro Verde aconteceu na década de 40, com famílias de
agricultores oriundas do Rio Grande do Sul e do Vale do Rio do Peixe. A grande quantidade
de pinheiros e erva-mate (duas riquezas naturais da região), deram o nome de Ouro Verde a
esta terra que antes se chamava Anta Gorda, devido ao grande número de antas e outros
animais, hoje extintos e/ou em extinção-existentes na região.
( )Ouro Verde está situado na região oeste de Santa Catarina, Microrregião do Alto IraniAMAI; limita-se ao Sul com o Município de Abelardo Luz, ao Norte com Faxinal dos Guedes, ao
Oeste com Faxinal e Abelardo e ao Leste com Bom Jesus.
( )Possui uma área geográfica de aproximadamente 198 km2, corresponde a 4,4% do
Território da AMAI e 0,25 % da área do Estado. Encontra-se dentro da Serra Geral,
pertencente ao grupo geológico denominado São Bento, constituído basicamente por rochas
vulcânicas e vulcanismo basáltico; possui relevo forte ondulado com Terra roxa estruturada.
(Fonte: https://www.ouroverde.sc.gov.br/)

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

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

10- Conforme o artigo 82 da Lei Orgânica de Ouro Verde, o mandato do Prefeito é de quatro
anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, bem como quem o houver
sucedido ou substituído no curso do mandato. O Parágrafo 2º desse artigo estabelece que:
Assinale a Correta:
a) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consanguíneos ou afins, até terceiro grau ou por adoção, do Prefeito ou quem o haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição.
b) São elegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consanguíneos ou afins, até terceiro grau ou por adoção, do Prefeito ou quem o haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição.
c) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consanguíneos ou afins, até segundo grau ou por adoção, do Prefeito ou quem o haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição.
d) São elegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consanguíneos ou afins, até segundo grau ou por adoção, do Prefeito ou quem o haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição.

Conhecimentos Específicos
11- O gerenciamento do uso de antimicrobianos tem como objetivos, exceto:
a)
b)
c)
d)

Garantir o efeito fármaco-terapêutico máximo.
Reduzir a ocorrência de eventos adversos (EA) nos pacientes.
Selecionar a disseminação de microrganismos resistentes.
Diminuir os custos da assistência.

12- Sobre as Boas Práticas de Fabricação e controle de qualidade na produção de
medicamentos, marque (V) para as afirmações Verdadeiras ou (F) para as Falsas:
( )As atividades de sanitização e higiene devem abranger pessoal, instalações, equipamentos e

utensílios, materiais de produção e recipientes, produtos para limpeza e desinfecção e qualquer
outro aspecto que possa constituir fonte de contaminação para o produto.
( )Os elementos chave de um programa de qualificação e validação de uma empresa devem ser
claramente definidos e documentados em um plano mestre de validação.
( )Qualquer aspecto da operação, incluindo mudanças significativas nas instalações, local,
sistemas computadorizados, equipamentos ou processos, que possa afetar a qualidade do
produto, direta ou indiretamente, deve ser qualificado e/ou validado.
( )Todas as reclamações e demais informações referentes a produtos com possíveis desvios da
qualidade devem ser cuidadosamente investigadas e registradas de acordo com procedimentos
escritos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a)
b)
c)
d)

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

13- Não serão admitidos, para fim de registro de medicamento genérico, exceto:
a)
b)
c)
d)

Produtos biológicos, imunoterápicos, derivados do plasma e sangue humano.
Medicamentos que contenham vitaminas e/ou sais minerais.
Produtos obtidos por biotecnologia, tais como os antibióticos, fungicidas e outros.
Contraceptivos orais e hormônios endógenos de uso oral.

14- Considerando os critérios para a dispensação dos medicamentos genéricos é correto
afirmar, exceto:
a) A substituição do genérico deverá pautar-se na relação de medicamentos similares
registrados pela Anvisa.
b) Nos casos de prescrição com nome genérico, somente será permitida a dispensação do
medicamento de referência ou de genérico correspondentes.
c) É dever do profissional farmacêutico, explicar, detalhadamente, a dispensação realizada
ao paciente ou usuário bem como fornecer toda a orientação necessária ao consumo
racional do medicamento genérico.
d) A relação de medicamentos genéricos deverá ser divulgada pela Anvisa por intermédio
dos meios de comunicação.
15- Sobre as Boas Práticas de Prescrição de Antimicrobianos, considere:
I- O princípio básico da terapia antimicrobiana é a determinação do agente causal da infecção
e do seu perfil de sensibilidade aos antimicrobianos, devendo o diagnóstico ser embasado em
resultados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais.
II- A terapia empírica pode prescindir à coleta de amostras para cultura antes do início da
antibioticoterapia, porém é importante que os resultados laboratoriais sejam utilizados para
ajustes da prescrição.
III- É importante considerar o histórico do paciente, principalmente com relação ao uso recente
de antimicrobianos, sítio da infecção e tempo de internação.
Estão corretos:
a)
b)
c)
d)

I, II, III.
I e III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.

16- O financiamento do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica é destinado à
aquisição de medicamentos e insumos relacionados em programas estratégicos de saúde do
SUS, para o atendimento de pessoas acometidas por, exceto:
a)
b)
c)
d)

Micoses sistêmicas.
Doenças hematológicas.
Tabagismo.
Osteoporose.

17- O Componente Básico da Assistência Farmacêutica é constituído por uma relação de
medicamentos e uma de insumos farmacêuticos voltados aos principais agravos e programas
de saúde da Atenção Básica. Constam na relação de medicamentos, exceto:
a)
b)
c)
d)

Ácido fólico.
Benzilpenicilina benzatina.
Calcitriol.
Diazepam.

18- Sobre os fatores de distribuição dos fármacos é correto afirmar, exceto:
a) O volume de distribuição é relativamente alto para fármacos que são retidos no
compartimento vascular e relativamente baixo para aqueles que sofrem ampla
distribuição no músculo, tecido adiposo e outros compartimentos não-vasculares.
b) Uma dose mais alta e/ou administrada mais rapidamente resulta em maior aumento na
concentração local do fármaco.
c) Os fatores que aumentam a velocidade de distribuição do fármaco distante de seu local
de administração diminuem a probabilidade de que a concentração do fármaco alcance
um equilíbrio entre as membranas biológicas.
d) A absorção de alguns fármacos de administração oral é afetada pela presença ou
ausência de alimento na luz do trato gastrintestinal por ocasião de sua administração.
19- São fatores que aumentam a meia vida de um fármaco, exceto:
a)
b)
c)
d)

Líquido patológico.
Insuficiência cardíaca.
Obesidade.
Indução do citocromo P450.

20- O Sistema de Garantia da Qualidade para a manipulação de fórmulas deve assegurar que,
exceto:
a) Exista a restrição de uso de cosméticos, jóias e acessórios para o pessoal nas salas de
pesagem e manipulação.
b) As operações de manipulação sejam claramente especificadas por escrito e que as
exigências de Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF) sejam cumpridas.
c) A aceitação de demanda de manipulações seja compatível com a capacidade instalada
da farmácia.
d) Os equipamentos sejam calibrados, com documentação comprobatória.
21- Considerando os princípios fundamentais da profissão farmacêutica é correto afirmar,
exceto:
a) O farmacêutico atuará com respeito à vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de
consciência nas situações de conflito entre a ciência e os direitos e garantias
fundamentais previstos na Constituição Federal, prevalecendo sempre o que estabelece
a ciência.
b) A dimensão ética farmacêutica é determinada em todos os seus atos, sem qualquer
discriminação, pelo benefício ao ser humano, ao meio ambiente e pela responsabilidade
social.
c) O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos
atos que praticar, autorizar ou delegar no exercício da profissão.
d) O farmacêutico deve zelar pelo desempenho ético, mantendo o prestígio e o elevado
conceito de sua profissão.
22- Sobre as Boas Práticas de Dispensação e as condições específicas, assinale a alternativa
incorreta:
a) A área ou local de armazenamento deve ter capacidade suficiente para assegurar a
estocagem ordenada das diversas categorias de produtos.
b) Dispor de armário resistente e/ou sala própria fechada com chave para o
armazenamento dos medicamentos sujeitos a regime especial de controle.
c) O sistema de escrituração para produtos sujeitos a controle especial deve ser autorizado
pela vigilância sanitária local.
d) Todos os medicamentos somente serão dispensados mediante prescrição médica.

23- Na Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência
Farmacêutica estão inseridos medicamentos e insumos para o atendimento de pessoas
acometidas por, exceto:
a)
b)
c)
d)

Dislipidemias.
Hanseníase.
Leishmanioses.
Tracoma.

24- Sobre a receita dos antirretrovirais, marque a alternativa INCORRETA:
a) A prescrição de medicamentos a base de substâncias antirretrovirais só poderá ser feita
por médico.
b) Ao paciente, deverá ser entregue um receituário médico com informações sobre seu
tratamento.
c) No caso do medicamento adquirido em farmácias ou drogarias a receita não precisará
ser retida.
d) Será aviada ou dispensada nas farmácias do Sistema Único de Saúde, em formulário
próprio estabelecido pelo programa de DST/AIDS.
25- Sobre as atribuições clínicas do farmacêutico, marque (V) para as afirmações Verdadeiras
ou (F) para as Falsas:
( ) As atribuições clínicas do farmacêutico visam à promoção, proteção e recuperação da

saúde, além da prevenção de doenças e de outros problemas de saúde.

( ) No âmbito de suas atribuições clínicas, o farmacêutico presta cuidados à saúde, em

todos os lugares, na atenção secundária e em serviços públicos ou privados.

( ) O farmacêutico exerce sua atividade com autonomia, baseado em princípios e valores

bioéticos e profissionais, por meio de processos de trabalho, com padrões estabelecidos
e modelos de gestão da prática.
( ) O farmacêutico, no exercício das atribuições clínicas, tem o dever de contribuir para a
geração, difusão e aplicação de novos conhecimentos que promovam a saúde e o bemestar do paciente, da família e da comunidade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a)
b)
c)
d)

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

26- Considerando a inspeção em farmacovigilância, marque a alternativa incorreta:
a) Além das inspeções em farmacovigilância pelo SNVS, os detentores de registro de
medicamentos devem realizar, no mínimo uma vez por ano, uma auto-inspeção em
relação às ações de farmacovigilância, mantendo em seu poder o registro da autoinspeção com a descrição das ações corretivas necessárias.
b) As inspeções em farmacovigilância serão baseadas em análise documental, entrevistas,
visita presencial institucional, revisão de base de dados e na avaliação do cumprimento
das exigências legais.
c) As inspeções em farmacovigilância terão como objetivo a avaliação dos sistemas de
farmacovigilância das empresas farmacêuticas, e serão executadas de forma
esporádica.
d) Sempre que houver necessidade de avaliação do cumprimento da Resolução, os
detentores de registro de medicamentos poderão ser submetidos à inspeção em
farmacovigilância pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária-SNVS.

27- São critérios a serem considerados para a adequada seleção de medicamentos, exceto:
a) Eleger dentre os medicamentos da mesma indicação e eficácia, aquele de menor
toxidade relativa, menor custo de tratamento e maior comodidade posológica.
b) Incluir medicamentos de comprovada eficácia, baseando-se em ensaios clínicos
controlados que demonstrem efeito benéfico à espécie humana.
c) Necessidades epidemiológicas da população atendida.
d) Priorizar formas farmacêuticas que proporcionem menor possibilidade de fracionamento.
28- Para a garantia de conservação dos medicamentos e manutenção das características, o
armazenamento deve considerar os seguintes requisitos, exceto:
a)
b)
c)
d)

Condições ideais de luz, temperatura e umidade.
Garantia de manipulação asséptica.
Garantia de inviolabilidade.
Manutenção das características físico-químicas.

29- Considerando o processo de absorção, apesar de terem um ponto de penetração mais fácil
que o tegumento, as membranas mucosas também apresentam numerosos mecanismos de
defesa inespecíficos, incluindo, exceto:
a)
b)
c)
d)

A camada lipídica.
O ácido no estômago.
A depuração mucociliar na traqueia.
A secreção de lisozima dos ductos lacrimais.

30- São fatores, relacionados ao volume de distribuição, que afetam a meia-vida de um
fármaco, exceto:
a)
b)
c)
d)

Envelhecimento.
Insuficiência hepática.
Massa muscular.
Líquido patológico.

