Município de Ilhota - SC
Processo Seletivo 001/2019
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 20 (vinte) 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 de Processo Seletivo 001/2019.
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.

.............................................................................................................................................................
Processo Seletivo Município de Ilhota- SC
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.
HINO NACIONAL BRASILEIRO
Parte I
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.
Se o penhor dessa igualdade,
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!
Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.
Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!
Letra: Joaquim Osório Duque Estrada / Música: Francisco Manuel da Silva

01- O termo destacado tem o mesmo valor semântico da palavra entre parênteses, exceto em:
a) A) “(...) És belo, és forte, impávido colosso (...)” (gigante) .
B) “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas (...)” (tranquilas).
b) C) “(...) Se o penhor dessa igualdade (...).” (direito).
c) D) “(...) E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos (...).” (brilhantes).
02- A regência do verbo contraria os padrões cultos da linguagem escrita em:
a)
b)
c)
d)

Os convidados assistiram à execução do Hino Brasileiro.
O candidato não se lembrava dos nomes dos autores do Hino.
Existem diversas versões que visam a simplificar o Hino Brasileiro.
O texto de Osório Duque obedece as normas da língua culta.

03- Assinale a alternativa em que há erro ortográfico.
a)
b)
c)
d)

Não devemos infringir os princípios democráticos brasileiros.
Ele foi apanhado em flagrante delito.
O Hino Brasileiro possue cinquenta versos.
O militar ficou responsável por arriar a bandeira.

04- Qual é a terça parte do quinto termo da Progressão Geométrica (P.G) a seguir:
a)
b)
c)
d)

?

29.
54.
98.
498.

05- Em uma Progressão Aritmética (P.A) o primeiro termo é quatro e a razão é nove, podemos
afirmar que o trigésimo segundo termo será:
a)
b)
c)
d)

279.
282.
283.
284.

06- Se a soma de todas as arestas de um cubo é igual a 84 cm, podemos afirmar que a soma
dos algarismos do volume desse cubo medirá: (Utilizar a unidade centímetro para o cálculo do
volume do cubo).
a)
b)
c)
d)

13.
6.
16.
10.

07- Sobre o Município de Ilhota - SC podemos afirmar que:
(Fonte:https:// www.ilhota.sc.gov.br).

I- A criação de distrito de Ilhota aconteceu em 26 de agosto de 1930, por intermédio do
requerimento apresentado pelo deputado Marcos Konder. A instalação ocorreu em 14 de
fevereiro de 1932.
II- O primeiro Intendente foi Pedro Faustino Nunes. O distrito pertenceu ao município de Itajaí
até 21 de julho de 1958, quando por força de lei estadual 348 foi levada a categoria de
município.
III- O primeiro prefeito (provisório) foi José Köehler. O primeiro prefeito eleito foi Guilherme
Alípio Nunes, que ficou no poder de 31 de janeiro de 1959 a 31 de janeiro de 1964.
IV- Sua localização Geográfica é de Longitude 46°47'36" oeste / Latitude 27°54'59" sul. A Área
é de aproximadamente 245 Km² e Altitude de 15 m.
V- O Clima é Mesotérmico úmido, com verão quente, com temperatura média de 20,1 °C. A
umidade relativa média mensal (região Itajaí) - 81,7 %.
VI- O Relevo apresenta extensas áreas de várzeas e planícies sedimentares, entremeadas de
morros, altitudes de seis a 829 metros acima do nível do mar. O município tem um dos picos
mais altos da região, denominado Morro do Baú, com 829 metros.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.
Apenas os itens I, III, IV e VI estão incorretos.
Apenas os itens I, II, IV, V e VI estão corretos.
Apenas os itens I, II, III, V e VI estão incorretos.

08- De acordo com o Artigo nº19 da Lei Orgânica do Município de Ilhota – SC Compete à
Câmara Municipal deliberar, sob forma de projetos de lei, sujeitos à sanção do Prefeito, sobre
as matérias de competência do Município, especialmente sobre:
Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e assinale a
alternativa correta:
I - Matéria financeira, tributária e orçamentária: Plano anual, Diretrizes Orçamentárias e
Orçamento Plurianual; abertura de créditos especiais e suplementares, remissão de dívidas,
concessão de isenções e anistias fiscais, auxílios e subvenções.
II - Matéria Urbanística, especialmente o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado,
matéria relativa ao uso e ocupação do solo, parcelamento, edificações, denominação de
logradouros públicos e estabelecimento do perímetro urbano e dos bairros.
III - Regime jurídico dos servidores municipais, criação, transformação e extinção de
cargos, empregos e funções públicas, planos de carreira, fixação e aumento de remuneração
dos servidores municipais, da administração direta e indireta.
IV - Organização dos serviços municipais e sua forma de prestação.
V - Bens públicos, aquisição e alienação de bens imóveis, outorga de direito real,
concessão e permissão administrativa de uso.
VI - Criação, extinção, estruturação e atribuições dos órgãos da administração indireta e
das entidades da administração direta.
a)
b)
c)
d)

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

09- De acordo com a Lei Federal 8.429/92 em seu Art. 9°, constitui ato de improbidade
administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: assinale a incorreta:
a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação
ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.
b) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas
no art. 1° por preço superior ao valor de mercado.
c) Utilizar, em obra ou serviço público, veículos, máquinas, equipamentos ou material de
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos,
empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
d) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou
locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior
ao valor de mercado.
10- Conforme § 1º do artigo 68 da Constituição Federal, não serão objeto de delegação os atos
de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação
sobre: exceto:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus
membros.
b) Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais.
c) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
d) As Leis Complementares.

Conhecimentos Específicos
11- Sobre os princípios fundamentais do exercício profissional, o Código de Ética Farmacêutica
define que, 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.
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 aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial
oriundo de acordo, convenção coletiva ou dissídio da categoria, não se sobrepondo à
promoção, prevenção e recuperação da saúde.
12- A Lei nº 5.991/73 determina que o comércio, a dispensação, a representação ou
distribuição e a importação ou exportação de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos será exercido somente por empresas e estabelecimentos licenciados pelo órgão
sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, em conformidade com
a legislação supletiva a ser baixada pelos mesmos. Estabelece ainda que:
a) O pedido da licença será instruído com prova de habilitação legal do responsável
técnico, expedida pela Vigilância Sanitária local.
b) A licença está condicionada a instalações independentes e equipamentos que a
satisfaçam aos requisitos técnicos adequados à manipulação e comercialização
pretendidas.
c) A revalidação de licença deverá ser requerida nos primeiros 60 (sessenta) dias de cada
exercício.
d) A revalidação será concedida após a verificação do cumprimento das condições
sanitárias exigidas para o licenciamento do estabelecimento, através de documentação
comprobatória.
13- De acordo com a Lei nº 6.360/76, somente serão registrados como dietéticos os produtos
constituídos por:
I- Alimentos naturais modificados em sua composição ou características.
II- Produtos naturais, se considerados alimentos habituais, contendo nutrimentos ou
adicionados deles.
III- Produtos minerais ou orgânicos, puros ou associados, em condições de contribuir para a
elaboração de regimes especiais.
IV- Substâncias isoladas ou associadas, sem valor nutritivo, destinadas a dietas de restrição.
Estão corretas apenas as seguintes alternativas:
a)
b)
c)
d)

I, II e III.
II, III e IV.
I, III e IV.
I e III.

14- Considerando a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, associe a
segunda coluna de acordo com a primeira:
1) Relação
Nacional
de
Medicamentos do Componente
Básico.

O soro antiescorpiônico está inserido neste
componente.

2) Relação
Nacional
de
Medicamentos do Componente
Estratégico.

É uma das estratégias de acesso aos
medicamentos no âmbito do SUS que busca garantir
a integralidade do tratamento medicamentoso, em
nível ambulatorial, para algumas situações clínicas,
principalmente, agravos crônicos, com custos de
tratamento mais elevados ou de maior complexidade.
A responsabilidade pela aquisição e pelo
fornecimento dos itens à população fica a cargo do
ente municipal, ressalvadas as variações de
organização pactuadas por estados e regiões de
saúde.
O financiamento desse componente é destinado à
aquisição de antivirais, antirretrovirais, hemoderivados
e pró-coagulantes, soros e imunoglobulinas, além de
medicamentos e insumos destinados ao combate do
tabagismo e ao programa de alimentação e nutrição.

3) Relação
Nacional
de
Medicamentos do Componente
Especializado.

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

2, 3, 1, 2.
1, 3, 1, 2.
3, 2, 2, 1.
2, 1, 3, 2.

15- A seleção de medicamentos é um processo dinâmico, participativo, que precisa ser bem
articulado e deve envolver a maior representatividade de especialidades médicas e
profissionais da saúde. Tem como objetivos, exceto:
a) Assegurar o acesso a medicamentos seguros, eficazes e custo-efetivos.
b) Favorecer o processo de educação continuada e atualização dos profissionais, além do
uso apropriado dos medicamentos.
c) Expandir o número de especialidades farmacêuticas.
d) Otimizar a gestão administrativa e financeira, simplificando a rotina operacional de
aquisição, armazenamento, controles e gestão de estoques.
16- A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) deve atuar de forma permanente, em
atividades de assessoramento técnico, tais como, exceto:
a)
b)
c)
d)

Definir critérios para o uso de medicamentos e produtos afins.
Executar ações de farmacovigilância.
Elaborar e incentivar a adoção de protocolos e diretrizes terapêuticas.
Avaliar pedidos de inclusão e exclusão de medicamentos da relação de medicamentos
essenciais.

17- Sobre o armazenamento de medicamentos, considere:
I- Para assegurar condições ideais de conservação dos produtos e estabilidade dos
medicamentos, a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) deve ser localizada em
lugares de fácil acesso para o recebimento e distribuição dos produtos e dispor de espaço
suficiente para circulação e movimentação de pessoas, produtos, equipamentos e veículos.
II- Os medicamentos devem ser ordenados de forma lógica que permita fácil identificação dos
produtos, por forma farmacêutica, em ordem alfabética por princípio ativo, da esquerda para a
direita e rotulagem de frente, para facilitar a visualização e rapidez na entrega.
III- Os medicamentos cuja embalagem esteja danificada ou suspeita de contaminação devem
ser retirados dos estoques, mantidos em área separada, para priorizar o consumo.
Está(ão) correto(s):
a)
b)
c)
d)

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

18- _____________________ é o método que consiste na soma dos consumos de
medicamentos utilizados por determinado período de tempo, dividido pelo número de meses
em que cada produto foi utilizado.
Assinale a alternativa que completa a frase acima de forma correta:
a)
b)
c)
d)

Consumo histórico.
Programação de medicamentos.
Dados de demanda.
Consumo Médio Mensal.

19- Sobre as características definidoras dos medicamentos genéricos, marque a alternativa
incorreta:
a) Similaridade a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este
intercambiável.
b) Podem diferir do medicamento de referência somente em características relativas ao
tamanho e forma, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos.
c) É, geralmente, produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de
outros direitos de exclusividade.
d) Demanda comprovação da sua eficácia, segurança e qualidade.
20- As vias de administração dos fármacos são escolhidas para tirar proveito das moléculas de
transporte e de outros mecanismos que possibilitem a entrada destes nos tecidos corporais.
Sobre este processo, marque a alternativa incorreta:
a) O pico de concentração plasmática do fármaco demandará menor período de tempo
para ser alcançado quando o fármaco for administrado por vias não intravenosas.
b) Muitos fármacos administrados por via oral são absorvidos de modo incompleto ou
sofrem metabolismo de primeira passagem no fígado.
c) Se um fármaco tiver biodisponibilidade de 100%, a quantidade total que alcançará a
circulação sistêmica será a mesma para todas as vias de administração.
d) A administração tecidual resulta em uma velocidade de início de ação do fármaco que
difere entre os vários tecidos do corpo, dependendo da velocidade de fluxo sanguíneo
para o tecido.

