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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

➢ A prova será composta de 40 (quarenta) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

➢ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 

➢ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno 

de questões, seu cargo, número de questões, nome e número de inscrição. Qualquer 

irregularidade comunique ao fiscal de provas imediatamente.  

➢ Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão-Resposta a opção que responde 

corretamente a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a 

correção. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta, por erro do candidato. 

➢ Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá 

ser marcado somente com caneta esferográfica azul ou preta e assinado.  

➢ O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

➢ Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O 

candidato poderá levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o 

Cartão-Resposta, serão entregues ao fiscal de sala ao final da prova. 

➢ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de 

provas. 

➢ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo 

termo de encerramento do certame, deverão sair juntos da sala de prova. 

➢ Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 

  

✓ A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a 

ser assinalada, conforme segue: 

 

      

  

 

 

 

 

 

✓ Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

  

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi eleito em 1º de fevereiro presidente da 

Câmara dos Deputados. Com relação este assunto, análise os itens abaixo: 

I. Arthur Lira ficará no comando da Casa Legislativa pelos próximos dois anos, até 2023. 

II. Além de definir as pautas de votação do plenário, o presidente da Câmara tem a 

prerrogativa de decidir, sozinho, se abre ou não um processo de impeachment para 

afastar o presidente da República. 

III. O placar final da votação contou com apenas 3 votos em branco. 

IV. No primeiro discurso como presidente, Arthur Lira defendeu a vacinação da 

população contra a Covid-19 e o equilíbrio nas contas públicas. 

V. Ao todo, 12 candidatos se inscreveram na eleição para Câmara dos Deputados 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas o item I está incorreto. 

(B) Apenas o item III está incorreto. 

(C) Apenas os itens III e V estão incorretos. 

(D) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

(E) Todos os itens estão corretos. 

 

2) (PS CONCURSOS, 2021). Novas mutações do vírus SARS-CoV-2 são esperadas. Isso é 

um comportamento comum porque, à medida que o vírus se espalha, ele pode sofrer 

muitas modificações genéticas. Dessas mutações podem surgir novas variantes, linhagens 

e cepas, que é o que estamos vendo no cenário atual da pandemia. Sobre esse assunto, 

relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Mutação 

2. Variante 

3. Linhagem 

4. Cepa 

 

Coluna 2: 

(  ) É uma variante ou um grupo de variantes dentro de uma linhagem que já se 

comportam um pouco diferente do vírus original. 

(   ) É um conjunto de variantes que se originaram de um vírus ancestral comum. 

(   ) É uma mudança que ocorre de forma aleatória no material genético. Essas alterações 

ocorrem com frequência e não necessariamente deixam o vírus mais forte ou mais 

transmissível. 

(  ) Pode ser entendida como o vírus que mudou durante seu processo de replicação. 

Quando essa mudança (mutação) começa a aparecer muitas vezes, os especialistas fazem 

o sequenciamento do genoma. Se essa mudança se "fixa", isso configuraria a variante do 

vírus anterior. O vírus ancestral (ou original) pode ter várias variantes, cada uma com 

uma modificação diferente. 

 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

(A) 1, 2, 3, 4.  

(B) 4, 3, 2, 1.  
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(C) 4, 3, 1, 2. 

(D) 3, 4, 2, 1. 

(E) 4, 2, 3, 1. 

 

3) (IPEFAE, 2021 - MODIFICADO). As inovações digitais atuais continuam a 

surpreender pela criatividade e impacto que determinam em diversos estratos sociais, 

como as presentes nas denominadas redes sociais e na Inteligência artificial, com o 

emprego de diversificados algoritmos. Uma funcionalidade recente bem impactante que 

exibe enorme potencial é a de blockchain, que consiste em uma tecnologia de registro 

distribuído, que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros 

e dados distribuídos e compartilhados que tem a função de criar um índice global para 

todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. Sobre esta inovação, 

assinale abaixo a alternativa que contém informação incorreta sobre a mesma: 

(A) A blockchain funciona como um livro-razão só que de forma pública, compartilhada e 

universal, que cria consenso e confiança na comunicação direta entre duas partes (ou seja, sem 

o intermédio de terceiros).  

(B) A blockchain cresce constantemente na medida em que novos blocos completos são 

adicionados a ela por um novo conjunto de registros. Os blocos não são adicionados de modo 

linear e cronológico, mas aleatórios e salteados num determinado espaço de tempo, o que 

confere flexibilidade e massividade ao sistema.  

(C) A blockchain é vista como a principal inovação tecnológica do bitcoin, visto que é a prova 

de todas as transações na rede.  

(D) O projeto original do blockchain tem servido de inspiração para o surgimento de novas 

criptomoedas e de bancos de dados distribuídos.  

(E) Pela blockchain um ativo pode ser tangível (uma casa, um carro, dinheiro, terras) ou 

intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais e criação de marcas). Assim, 

nenhum item tem valor e pode ser rastreado e negociado em uma rede de blockchain. 

 

4) (PREF. BOMBINHAS, 2021 - MODIFICADO). Assinale apenas a afirmação 

verdadeira sobre o estado de Santa Catarina.  

(A) Representa o menor estado em extensão territorial da Região Sul do Brasil.  

(B) Dispõe de um território de 98,3 mil km².  

(C) Apresenta-se com o menor estado em extensão territorial do Brasil.  

(D) Possui 292 municípios e a Capital é Florianópolis. 

(E) Os imigrantes alemães e italianos chegaram na região somente após a segunda guerra em 

1945.  

 

5) (CEV/URCA, 2021). Em relação a ética profissional, assinale a alternativa incorreta.  

(A) Existem múltiplos códigos de ética, dependendo de cada contexto.  

(B) A questão ética está relacionada a formulação de uma possível problemática.  

(C) No código de ética, pode-se encontrar quais são os comportamentos permitidos e proibidos.  

(D) O dilema ético está relacionado ao conflito posto e a necessidade de solucionar, baseando-

se em referenciais éticos.  

(E) Os códigos de ética sempre conseguem resolver as demandas institucionais, não sendo 

necessário recorrer a opiniões complementares. 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

6) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021) Na oração “enquanto ele vivia a vida de um mortal 

bêbado e pagão”, a palavra em destaque corresponde a um(a):  

(A) Conjunção.  

(B) Advérbio.  

(C) Preposição.  

(D) Adjetivo.  

(E) Substantivo. 

 

7) (Pref. Municipal de Vinhedo/ 2021). No que se refere aos pronomes de tratamento, 

análise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Vossa Alteza / príncipes e princesas.  

II – Vossa Excelência / altas autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

III – Vossa Santidade / bispos católicos.  

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

8) (Prefeitura de Xavantina/2021). Há erro de concordância verbal na seguinte 

alternativa:  

(A) “Mais de um coração guerreiro batia apressado.” (A. Herculano).  

(B) – Vossas Excelências ainda não avaliaram o meu pedido?  

(C) Aquele mestre foi um dos poucos que anteviu o incidente com o metrô.  

(D) Algum de nós certamente entregou o colega à direção da empresa.  

(E) Nas principais capitais brasileiras, circulam grande número de automóveis. 

 

9) (CRO-RS/2019). Leia o texto na sequência e responda a questão. 

No século XIX, o cientista americano W. D. Miller foi o primeiro autor a apontar o 

consumo de açúcares como fator causal da cárie dentária. No século XX, na década de 1960, 

Paul Keyes, dentista e pesquisador, consolidou o conceito da tríade “microrganismo, 

hospedeiro e dieta”.  A partir de então, o número de  trabalhos  na  área  foi  crescendo 

progressivamente,  em  quantidade  e  abordagem,  e  muitos  correlacionam  os  micro  e  

macronutrientes  à  formação  e manutenção dos tecidos orais e, consequentemente, à 

conservação da saúde. 

Uma dieta  equilibrada  está  correlacionada  ao  estado  de  saúde  oral  (na  manutenção  

da  saúde  dos  tecidos periodontais e elementos  dentários),  bem  como à  qualidade e  

quantidade  de  saliva. O  inverso  também é  verdadeiro. Indivíduos  com  doenças  orais,  como  

ausências  dentárias,  comprometimento  periodontal,  xerostomia,  lesões  com sintomatologia 

dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar. Assim, pode‐se afirmar que a nutrição 

afeta a saúde bucal, e a saúde bucal afeta a nutrição.   

A dieta influencia a cavidade oral ainda no período embrionário e durante  toda a vida  

do indivíduo. Durante  o período  de  formação  do  embrião,  a  insuficiência  de  vitaminas  e  

minerais  pode  provocar  deficiência  no  crescimento mandibular, malformação dentária, bem 
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como baixa absorção proteica, o que pode levar à atrofia das papilas gustativas, alteração na 

cementogênese e dentinogênese e hipoplasia de esmalte. Já o consumo excessivo de gorduras 

pode causar degeneração do parênquima glandular, além da hipossalivação da parótida.  

A alimentação está diretamente relacionada também com o aparecimento da cárie 

dentária, que requer a tríade presença de bactéria, do açúcar ou de outros carboidratos 

fermentáveis e da secreção salivar. Assim, os metabólitos da transformação dos  açúcares  pelas  

bactérias promovem  a  desmineralização  dos  tecidos  do dente (esmalte  e  dentina), afetando 

o seu componente proteico, o que resulta na sua deterioração.  

O clássico estudo com os inuítes, membros da nação indígena esquimó do Alasca, 

corrobora a tese de que o alto consumo de carboidratos aumenta a incidência de cáries dentárias, 

dada a verificação de baixa incidência de cáries nessa população. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) recomenda baixo consumo de açúcar, até 5% do consumo total diário, em virtude 

da forte associação entre esse alimento e a presença de cáries. Uma alimentação saudável 

também é capaz de prevenir  a  formação  de  cáries.  Indica‐se,  para  tanto,  o  consumo  de  

queijos  com  propriedades  cariostáticas;  de  leite, por conter cálcio, fósforo e caseína; de 

fibras, castanhas e gomas de mascar sem açúcar, por estimularem a salivação; além do chá 

preto, por aumentar a concentração de flúor. 

Uma  alimentação  com  quantidades  adequadas  de  vitamina  A,  que  participa  da  

formação  das glicoproteínas/mucinas, também exerce um importante fator de proteção contra 

a formação das cáries.  

Outra condição influenciada pelo estado nutricional é a formação do esmalte dentário, 

que depende das vitaminas A e D e do consumo energético e proteico. Já o baixo consumo de 

ácido fólico, vitamina C e cálcio pode agravar as doenças periodontais.  Texto retirado da 

Internet: <www.localodonto.com.br> (com adaptações). 

  

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente 

correta e coerente para o seguinte período do texto: “Indivíduos com doenças orais, como 

ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, lesões com 

sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar” (linhas 10 e 11). 

(A) Indivíduos possuindo doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam ingerir alimentos.  

(B) Ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia e lesões com 

sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar de indivíduos com doenças orais. 

(C) Doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, 

lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar.  

(D) Indivíduos, que apresentam doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, tem dificuldade ao ingerir 

alimentos.  

(E) As doenças orais de indivíduos do tipo ausências dentárias, comprometimento periodontal, 

xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade de ingerirem 

alimentos. 

 

10) (Pref. Alto Bela Vista/2021). A questão  diz respeito ao Título de uma reportagem. 

Leia-o atentamente antes de respondê-la.  

(Título da reportagem)  
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(Fonte adaptada: https://www.conjur.com.br>Acesso em 30 de agosto de 2021).  

 

Sobre a interpretação do Título da reportagem, análise:  

I – A despeito de pagamento à vista de débito fiscal, os juros de mora não serão excluídos.  

II – É prescindível que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a exclusão 

dos juros de mora.  

III – Há possibilidades de exclusão de juros de mora, uma delas é o pagamento à vista de 

débito fiscal.  

 

Dos itens acima:  

(A) Apenas o item II está correto.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(D) Todos os itens estão corretos.  

(E) Apenas o item I está correto. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). Em uma determinada loja de roupas, vendem-se 

camisetas a R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Por meio de uma promoção, na compra de 

4 (quatro) unidades, o estabelecimento oferece desconto de 20% (vinte por cento). Se 

alguém adquirir as quatro camisetas, quanto pagará considerando o desconto acima 

mencionado?  

(A) R$ 124,00.  

(B) R$ 138,00.  

(C) R$ 140,00.  

(D) R$ 144,00.  

(E) R$ 154,00. 

 

12) (CRN 1ª/2021). No refeitório de uma empresa, há 4 opções de grãos, 3 opções de 

legumes e 4 opções de verduras. De quantas maneiras uma pessoa pode formar um prato 

escolhendo uma opção de grão, uma de legume e uma de verdura?  

(A) 36.  

(B) 48. 

(C) 58.  

(D) 64.  

(E) 80. 

 

13) (Pref. Pereiras/2021). Sabe-se que 3 (três) pessoas sobreviveram de um acidente e que 

os alimentos que encontraram duram por 12 (doze) dias. Sabese, ainda, que um desses 

sobreviventes veio a falecer horas depois do evento. Com um sobrevivente a menos, qual 

a duração dos alimentos:  
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(A) 13 dias.  

(B) 14 dias.  

(C) 15 dias.  

(D) 16 dias.  

(E) 18 dias. 

 

14) (Pref. Cacimba de Dentro/2021). Em maio de 2021, num determinado posto de 

combustíveis, o litro da gasolina estava sendo vendido a R$ 5,40. Nesse mesmo posto, se 

comparado ao mesmo período de 2020, o litro da gasolina acumulou alta de 45,80%. Qual 

o valor do litro da gasolina no referido posto em maio de 2020?  

(A) R$ 3,60.  

(B) R$ 3,80. 

(C) R$ 3,70.  

(D) R$ 3,50. 

(E) R$ 3,40. 

 

15) (Pref. de Lindoia do Sul/2021). Considere o sistema de equações abaixo: 

3x + 4y = 11 

-x + 3y = 5 

É correto afirmar que y – x é igual a:  

(A) 1.  

(B) 2.  

(C) 4.  

(D) 6.  

(E) 9. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO 

 

16) Assinale a alternativa que, segundo o artigo 3o do texto constitucional de 1988, 

contenha apenas objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

(A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional.  

(B) Dignidade da pessoa humana e autodeterminação dos povos.  

(C) Soberania e igualdade entre homens e mulheres.   

(D) Garantia do desenvolvimento nacional e pluralismo político. 

(E) Independência nacional e defesa da paz.  

 

17) Conforme o Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

assinale a alternativa CORRETA.  

(A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.  

(B) É assegurada a prestação de assistência religiosa apenas nas entidades civis.  

(C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

dependente de censura prévia ou licença; 

(D) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer.  

(E) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. 
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18) Referente à organização dos Poderes da União, é correto afirmar, com base na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que:  

(A) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da União, dependentes entre si. 

(B) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário.  

(C) O Legislativo é hierarquicamente superior ao Judiciário, na medida em que a lei poderá 

excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  

(D) O Executivo é hierarquicamente superior ao Legislativo e ao Judiciário.  

(E) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Tribunal de Contas são Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si. 

 

19) Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é condição de 

elegibilidade: 

(A) A idade mínima de quarenta anos para Presidente e Vice-Presidente da República e 

Senador. 

(B) A idade mínima de trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 

Federal. 

(C) A idade mínima de vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 

Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 

(D) A idade mínima de vinte e um anos para Vereador. 

(E) A idade mínima de dezoito anos para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual 

ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito, juiz de paz e Vereador. 

 

20) Segundo a Lei Municipal n. 2.078, 18 de junho de 2015 do Município de Coronel 

Freitas, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, das autarquias 

e das fundações públicas municipais, é CORRETO afirmar que: 

(A) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

(B) É proibida a prestação de serviços gratuitos, inclusive os casos de serviço voluntário, 

previsto na Lei Federal 9.608/98. 

(C) O gozo dos direitos políticos é o único requisito básico para investidura em cargo público. 

(D) As atribuições do cargo não podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos 

em lei. 

(E) É assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público para 

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 

portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no 

concurso. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Sobre a Lei Orgânica da Saúde é correto afirmar que: 

(A) Somente têm direito ao Sistema Único de Saúde as pessoas portadoras de carteira 

profissional e seus dependentes, e que contribuem com o Instituto de Seguridade Social (INSS). 

(B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  
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(C) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, obrigatória de 

profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas e de direito privado, na 

promoção, proteção e recuperação da saúde.  

(D) As unidades federativas poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as 

ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.  

(E) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde - SUS serão 

organizados de forma centralizada, em níveis de complexidade decrescente. 

 

22) Na política Nacional da Atenção Básica, a Estratégia de Saúde da Família, tem o 

financiamento das ações das Unidades de Saúde da Família na programação 

ambulatorial, sob a responsabilidade: 

(A) Dos governos em nível municipal.  

(B) Dos governos em nível estadual.  

(C) Dos governos em nível federal.  

(D) Dos colegiados do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de saúde (CONASEMS).  

(E) Dos colegiados do Conselho Nacional de Secretários (CONAS). 

 

23) De acordo com o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, publicado pelo Conselho 

Federal de Farmácia em 2014, artigo 9º, as infrações éticas e disciplinares graves devem 

ser assim observadas e penalizadas:  

I - Deve ser aplicada a pena de suspensão de 1 mês na primeira ocorrência.  

II - Deve ser aplicada a pena de suspensão de 4 meses na segunda ocorrência.  

III - Deve ser aplicada a pena de suspensão de 12 meses na terceira ocorrência.  

IV - Entre as infrações graves, figura exercer atividade farmacêutica com fundamento em 

procedimento não reconhecido pelo CFF.  

V - Deve ser aplicada pena de advertência severa na primeira ocorrência de infração 

grave.  

 

É correto o que está afirmado em: 

(A) Somente os itens I e III.  

(B) Somente os itens II e IV.  

(C) Somente os itens III, IV e V. 

(D) Somente os itens I, II, III e V.  

(E) Somente os I, II, IV e V. 

 

24) Conforme o Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, 

considera-se: (Relacione as colunas abaixo) 

Coluna 1 

1. Região de Saúde. 

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. 

3. Portas de Entrada.  

4. Comissões Intergestores.  

5. Rede de Atenção à Saúde. 

 

Coluna 2 

(  ) Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar 

e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com 
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definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de 

desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e 

fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada 

das ações e serviços de saúde. 

(  ) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, 

com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.  

(   ) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.  

(    ) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, 

delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 

comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de 

integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.  

(  ) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras 

da gestão compartilhada do SUS.  

 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

(A) 3, 4, 5, 1, 2. 

(B) 2, 3, 5, 1, 4. 

(C) 1, 4, 2, 3, 5. 

(D) 3, 1, 5, 4, 2. 

(E) 2, 5, 3, 1, 4.  

 

25) Assinale a afirmativa correta sobre a Portaria nº 344/98: 

(A) Farmácias, drogarias e Unidades de Saúde precisam de Autorização Especial (definida no 

Art. 1º da Portaria 344/98) concedida pela Secretaria de saúde do Ministério da Saúde, para 

fazer a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial.  

(B) Farmácias e drogarias somente poderão dispensar medicamentos à base de misoprostol, 

mediante o credenciamento prévio efetuado pela Autoridade Sanitária Local.  

(C) É vedada a dispensação, o comércio e a importação de substâncias sujeitas a controle 

especial, bem como os seus respectivos medicamentos, por sistema de reembolso postal e aéreo, 

e por oferta mediante outros meios de comunicação, mesmo com a receita médica, exceto os 

medicamentos à base de substâncias constantes da lista “C4” (antirretrovirais).  

(D) A distribuição de amostra-grátis de medicamentos à base de misoprostol somente é 

permitida para estabelecimentos hospitalares.  

(E) As Autoridades Sanitárias do Ministério da Saúde, Estados, Municípios e os Conselhos 

Regionais de Farmácia inspecionarão periodicamente as empresas ou estabelecimentos que 

exerçam quaisquer atividades relacionadas às substâncias e medicamentos sujeitos ao controle 

especial, para averiguar o cumprimento dos dispositivos legais. 

 

26) Sobre a Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde, com base na RDC nº 306 da 

ANVISA, podemos afirmar que: 

I - De acordo com Resolução 306, publicada pela ANVISA, todo gerador de RSS deve 

elaborar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e ficar 

responsável pelos seus resíduos, desde a geração até a disposição final.  

II - Os resíduos classificados como Grupo D devem passar por um tratamento prévio, 

antes de ser encaminhado à reciclagem ou compostagem.  
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III - Todos os resíduos hospitalares devem ser acondicionados em um mesmo recipiente e 

encaminhados diretamente da unidade geradora para disposição final, com a finalidade 

de evitar contaminações.  

IV - Os resíduos sólidos pertencentes ao grupo B devem ser acondicionados em recipientes 

de material rígido, adequados para cada tipo de substância, química, respeitadas as suas 

características físico-químicas e seu estado físico e identificados. 

 

É correto o que está afirmado em: 

(A) Somente os itens I e IV.  

(B) Somente os itens II e III.  

(C) Somente os itens I, II e III. 

(D) Somente os II, III e IV.  

(E) Somente o item III. 

 

27) Marque a alternativa CORRETA sobre as alterações qualitativas dos neutrófilos: 

(A) Granulações toxicas: ocorrem pela exocitose de material fagocitado e do conteúdo de 

conglomerados de lisossomos. 

(B) Bastonetes são neutrófilos segmentados maduros, comumente encontrados no sangue 

durante um processo infeccioso crônico.  

(C) Hipersegmentação nuclear: também podem ser vistas no citoplasma de neutrófilos no 

decurso de infecções graves.  

(D) Anomalia de Pelger-Huët: é um raríssimo defeito recessivo, devido a deficiência genética 

de carnitina. Os neutrófilos precursores têm gotas de lipídio no citoplasma, que se dissolvem e 

deixam vacúolos 

(E) Células LE: são neutrófilos (ou monócitos) fagocitando restos nucleares de outras células 

(geralmente linfócitos), lisados por anticorpos antinucleares.  

 

28) Associe a denominação popular das doenças abaixo, com o agente causado 

1. Oxiurose. 

2. Bicho geográfico. 

3. Elefantíase. 

4. Doença de Chagas. 

5. Amarelão. 

6. Malária. 

7. Hidatiose. 

 

(  ) Trypanossoma cruzi. 

(  ) Ancylostoma duodenale.  

(  ) Echinococcus granulosus. 

(  ) Enterobius vermicularis 

(  ) Plasmodium falciparum. 

(  ) Ancylostoma brasiliensis.  

(  ) Wuchereria bancrofti. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

(A) 2, 1, 3, 5, 6, 4, 7. 

(B)7, 4, 2, 3, 1, 6, 5. 
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(C) 5, 4, 3, 6, 2, 1, 7. 

(D) 4, 5, 7, 1, 6, 2, 3. 

(E) 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. 

 

29) Na espécie humana podemos distinguir quatro tipos sanguíneos diferentes: A, B, AB 

e O, que direcionam a possibilidade de doação de sangue. Baseando-se no sistema ABO e 

sua compatibilidade, análise as afirmativas abaixo: 

I - Uma pessoa que possui o tipo sanguíneo O não possui aglutinogênio em suas hemácias 

e possui aglutininas anti-A e anti-B em seu plasma.  

II - As pessoas do tipo sanguíneo AB não possuem aglutininas em seu plasma. 

III - As pessoas do tipo sanguíneo AB podem receber sangue de outros tipos assim como 

do seu próprio tipo. 

IV - Pode-se dizer que os tipos sanguíneos mais difíceis e mais fáceis para receber sangue 

são, respectivamente O Rh- e AB Rh+. 

 

É correto o que está afirmado em: 

(A) Somente o item I. 

(B) Somente os itens I e III. 

(C) Somente os itens II, III e IV. 

(D) Somente os itens I e IV. 

(E) I, II, III e IV. 

 

30) O exame parcial de urina é empregado no diagnóstico das mais diversas patologias. 

Sobre esse exame, assinale a alternativa incorreta: 

(A) A amostra de urina não pode ser congelada. 

(B) A hematúria pode ocorrer por diversos motivos, que vão desde um falso positivo atribuído 

à menstruação até infecções, cálculos renais e doenças renais graves. 

(C) Os cilindros leucocitários indicam que pode haver infecção ou interpretação renal. 

(D) A presença de cristais na urina é independente da dieta do paciente. 

(E) A presença de bactérias na urina, junto com leucócitos e testes positivos de nitrito e 

leucócito esterase, indica processos infecciosos. 

 

31) As culturas são feitas pela semeadura dos materiais clínicos em meios sólidos, 

distribuídos em placas de Petri, ou em meios líquidos, distribuídos em tubos de ensaio ou 

em outros tipos de frascos. A respeito da realização das culturas, assinale a alternativa 

correta. 

(A) Uma vez semeados, todos os meios devem ser incubados em temperatura acima de 45ºc. 

(B) Os meios líquidos são utilizados como meio de enriquecimento ou quando é grande o 

volume do material clínico a ser semeado. 

(C) A atmosfera isenta de O2 é a atmosfera necessária para o crescimento de microrganismos 

aeróbios.  

(D) Quando se deseja obter um ambiente rico em O2 para o crescimento de bactérias, deve-se 

acender uma vela no fundo de uma jarra, fechando-se hermeticamente essa jarra.  

(E) Os meios de cultura não devem ser preparados no próprio laboratório. 

 

32) As formas farmacêuticas sólidas são resultados da transformação do fármaco em pó 

que podem ser dispensados diretamente, ou aglutinados em diversas formas, como 
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granulados, comprimidos, cápsulas, representando cerca de dois terços de toda medicação 

atual. Em relação às formas farmacêuticas sólidas, análise as afirmativas abaixo e marque 

a alternativa correta. 

I - As formas farmacêuticas sólidas apresentam maior estabilidade dos medicamentos e 

menor dispêndio na aquisição de embalagens adequadas.  

II - Os pós são mais estáveis ao efeito da umidade, são menos propensos a endurecer e 

formar torrões quando comparados aos grânulos.  

III - Em relação aos comprimidos, os pós apresentam menor facilidade de deglutição, mas 

tem a vantagem de mascarar sabores desagradáveis de alguns fármacos.  

IV - Os grânulos que, ao serem preparados sob a forma efervescente, são suscetíveis de 

melhor conservação do que os pós correspondentes, pois, tendo menor superfície, são 

menos afetados pela umidade; ainda pela mesma razão, quando colocados em água, 

efervescem mais lentamente do que os pós.  

V - As cápsulas de gelatina dura são formas farmacêuticas sólidas nas quais as substâncias 

ativas e/ou inertes são encerradas em um pequeno invólucro de gelatina obtida através da 

hidrolise parcial do colágeno da pele, tecido conjuntivo branco e dos ossos de animais e 

contém cerca de 3-6% de umidade. 

VI - As cápsulas de gelatina mole são utilizadas para encapsular e encerrar 

hermeticamente líquidos, suspensões, materiais pastosos, pós secos e até comprimidos pré-

formados. Em sua composição, junto a gelatina, a glicerina e um álcool polihídrico, como 

o sorbitol, são adicionados. 

 

É correto o que está afirmado em: 

(A) Somente os itens I, III e IV. 

(B) Somente os itens I, II, IV e V. 

(C) Somente os itens I, IV e VI. 

(D) Somente os itens II, IV e V. 

(E) Todos os itens estão corretos. 

 

33) A escolha da forma farmacêutica depende da natureza físico-química, do mecanismo 

de ação, local de ação e da dosagem do fármaco. Entre as alternativas abaixo, qual e 

incorreta: 

(A) Os comprimidos são formas sólidas de um pó medicamentoso, preparado por compressão, 

adicionado ou não de substâncias aglutinantes. Podem ter ranhura para permitirem uma divisão 

equilibrada da dose. 

(B) Emulsões são formas farmacêuticas líquidas, de um ou mais princípios ativos, que 

consistem de um sistema de duas fases que envolvem pelo menos dois líquidos imiscíveis e na 

qual um líquido é disperso na forma de pequenas gotas (fase interna ou dispersa) através de 

outro líquido (fase externa ou contínua). Normalmente é estabilizada através de um ou mais 

agentes emulsificantes.  

(C) As cápsulas são consideradas formas farmacêuticas sólidas, nas quais o(s) princípio(s) 

ativo(s) e/ou os excipientes estão contidos em invólucro solúvel, duro ou mole, de formatos e 

tamanhos variados, usualmente contendo uma dose única do princípio ativo. Normalmente é 

formada de gelatina, mas pode também ser de amido ou de outras substâncias.  

(D) Creme é uma forma farmacêutica semissólida que consiste de uma emulsão, formada por 

uma fase lipofílica e uma fase aquosa. Contém um ou mais princípios ativos dissolvidos ou 



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2021 

CARGO: FARMACÊUTICO 

13 
 

dispersos em uma base apropriada e é utilizado normalmente para aplicação externa na pele ou 

nas membranas mucosas.  

(E) As suspensões são fármacos dissolvidos numa solução concentrada de sacarose ou muito 

aromatizada, a fim de dissimular o sabor desagradável, especialmente indicados para crianças, 

já que possuem um sabor mais agradável, de mais fácil administração e mais fácil o ajuste da 

dose. 

 

34) Com relação aos medicamentos homeopáticos, assinale a alternativa correta:  

(A) Os medicamentos homeopáticos provêm exclusivamente do reino vegetal e mineral.  

(B) A prescrição do medicamento homeopático está relacionada com a capacidade de promover 

o estímulo da reação do organismo, que é variável de indivíduo para indivíduo, por isso a dose 

útil de cada substância está relacionada diretamente com a sua quantidade.  

(C) Os veículos e excipientes utilizados em homeopatia, como água álcool e glicerina, têm por 

finalidade única a diluição dos princípios ativos das drogas na elaboração das tinturas 

homeopáticas.  

(D) O medicamento dinamizado semelhante à enfermidade potencializada, desperta o efeito 

secundário do organismo, também denominado efeito secundário estimulante.  

(E) Os medicamentos homeopáticos podem conter princípios ativos derivados de plantas em 

quantidade farmacologicamente ativas. 

 

35) Considerando os mecanismos pelos quais as interações medicamentosas se 

desenvolvem, assinale a alternativa incorreta: 

(A) Alterações do ph do trato gastrintestinal, como por exemplo, no uso de antiácidos, prejudica 

a absorção de medicamentos que necessitam de um meio ácido para a sua dissolução, como a 

digoxina.  

(B) Antiácidos que contêm alumínio ou magnésio, ou certos componentes da dieta (cálcio), 

reduzem acentuadamente a absorção das fluoroquinolonas, como resultado de formação de 

complexos íons-metais.  

(C) A indução enzimática causada por um fármaco pode afetar a velocidade de 

biotransformação de outros fármacos e do seu próprio metabolismo, desenvolvendo o 

fenômeno de tolerância. Em uso repetitivo, suas doses devem ser aumentadas para se obter a 

mesma eficácia farmacológica.  

(D) O álcool pode tanto aumentar como diminuir a atividade das enzimas hepáticas; por 

exemplo, uma diminuição do metabolismo da varfarina e da fenitoína é observada nos pacientes 

que fazem uso crônico de bebidas alcoólicas. 

(E) Contraceptivos orais e paracetamol, quando administrados concomitantemente, ocorre o 

aumento do grau de depuração do paracetamol, ocasionando redução nas concentrações 

plasmáticas. 

 

36) Sobre as drogas usadas para o tratamento de infecções do trato urinário, é correto 

afirmar que: 

(A) Os derivados sulfamídicos são análogos estruturais do PABA e exercem seu efeito 

estimulando a formação do ácido fólico.  

(B) Os quinolônicos são antibióticos bactericidas que atuam sobre a DNA-girase e a 

topoisomerase IV, inibindo a síntese de DNA. 

(C) As principais vias de administração das sulfas são a intramuscular e a endovenosa.  
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(D) A nitrofurantoína é um derivado nitrofurânico sintético, que age inibindo a síntese de parede 

das bactérias sensíveis.  

(E) Os quinolônicos são especialmente ativos contra Pseudomonas, M. tuberculosis e 

estafilococos, mas há casos de resistência por a Klebsiella e enterococos.  

 

37) Assinale a alternativa correta em relação aos AINES (antiinflamatórios não 

esteroidais). 

(A) A aspirina liga-se covalentemente à COX-1, mas não à COX-2, e inibe irreversivelmente a 

COX-1. 

(B) O diclofenaco, inibidor inespecífico da COX, é rapidamente absorvido após administração 

oral, mas a presença de alimentos no estômago pode retardar sua absorção por 1-10 horas.  

(C) O ibuprofeno apresenta efeito anti-inflamatório, mas não apresenta efeito antitérmico e 

antiálgico; pode causar, como efeito adverso, irritação da mucosa do trato gastrintestinal.  

(D) A principal vantagem do uso do piroxicam é sua curta meia-vida, que permite administração 

de uma única dose diária.  

(E) Os inibidores seletivos da COX-2 são altamente indicados como substitutos da aspirina na 

profilaxia cardiovascular. 

 

38) A Assinale a alternativa correta em relação aos diuréticos. 

(A) A acetazolamida inibe a reabsorção de bicarbonato de sódio no túbulo distal, podendo 

apresentar hipersensibilidade cruzada com os sulfonamídicos.  

(B) A clorotiazida impede a reabsorção de cloreto de sódio, inibindo a anidrase carbônica, mas 

pode apresentar toxicidade clínica, mesmo em doses terapêuticas.  

(C) As tiazidas, além da ação diurética, têm sido usadas como agentes hipotensores. Após 

administração oral, são absorvidas lentamente e eliminadas rapidamente pelos rins.  

(D) A furosemida, que age na porção espessa do ramo ascendente da alça de Henle, tem fraca 

ação diurética quando usada por via oral.  

(E) A espironolactona é um diurético osmótico, que age substituindo o cloreto de sódio e 

aumentando a osmolaridade do líquido tubular. 

 

39) Durante o acompanhamento farmacoterapêutico para a detecção dos problemas 

relacionados com medicamentos (PRM), é correto afirmar que: 

(A) Quando um paciente realiza uma queixa sobre algum medicamento prescrito, pode-se 

afirmar que é um PRM.  

(B) Quando é detectado um PRM, o farmacêutico está autorizado a modificar a posologia ou o 

medicamento prescrito.  

(C) Paciente é corresponsável e deve colaborar e participar na tomada de decisões relacionadas 

ao tratamento medicamentoso. 

(D) O principal objetivo é que o farmacêutico assuma o papel dos demais profissionais de saúde 

em locais cujo acesso a estes profissionais seja escasso.  

(E) Quando o paciente apresenta algum parâmetro fisiológico ou bioquímico alterado, trata-se 

de um PRM. 

 

40) Vários fatores envolvem a utilização e a segurança de um medicamento, desde a 

aquisição, armazenamento, prescrição, transcrição, validação, dispensação, preparação, 

administração, uso pelo paciente que representam cerca de 30% dos danos causados aos 
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pacientes durante a hospitalização e a adesão ao tratamento. Para dispensação segura de 

medicamentos deve-se seguir os seguintes procedimentos, exceto: 

(A) O Farmacêutico analisará as prescrições antes do início da separação dos medicamentos, 

conferindo se todos os elementos de identificação da instituição, do paciente, do prescritor e a 

data estão disponíveis. 

(B) O farmacêutico deve solucionar todas as dúvidas, porventura existentes, diretamente com 

o paciente, especialmente aquelas relacionadas à grafia médica, eliminando interpretação ou 

dedução do que está escrito. 

(C) O auxiliar de farmácia não deverá separar simultaneamente prescrições diferentes. 

(D) O farmacêutico deverá realizar o registro escrito, em prontuário, das intervenções 

farmacêuticas realizadas. 

(E) Para a dispensação ambulatorial, a equipe da farmácia deverá realizar orientação e 

aconselhamento do paciente previamente à dispensação dos medicamentos, objetivando 

identificar e interceptar erros. 

 

 

 

 


