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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: FARMACEUTICO 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - A RDC nº 67 de 08 de outubro de 2007, que 
dispõe sobre boas práticas de manipulação define 
Atenção farmacêutica como: 
a) É um modelo de prática farmacêutica, 
desenvolvido à partir de critérios médicos visando 
tratar o paciente. 
b) Compreende valores éticos, comportamentos, 
habilidades, compromissos e co-responsabilidades 
na prevenção de doenças, promoção e recuperação 
da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. 
c) É a interação indireta do farmacêutico com o 
paciente, visando uma farmacoterapia racional, de 
modo a manter sua qualidade de vida. 
d) Prevê apenas o tratamento da doença, não 
cuidando de uma prevenção de uma patologia que 
possa surgir. 
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16 - De acordo com a RDC nº 67 de 08 de outubro 
de 2007, as matérias-primas devem ser 
analisadas, no seu recebimento, efetuando-se no 
mínimo os testes abaixo, exceto:  
a) Solubilidade.  
b) Ponto de fusão. 
c) Densidade. 
d) Friabilidade. 
 
17 - De acordo com a RDC nº 45 de 12 de março 
de 2003, a definição de solução parenteral é:  
a) Solução injetável, estéril e pirogênica, de grande 
ou pequeno volume, própria para administração 
parenteral. 
b) Solução para uso injetável e oral, estéril e 
apirogênica, de grande ou pequeno volume, próprio 
para administração parenteral. 
c) Solução injetável, estéril e apirogênica, de grande 
ou pequeno volume, própria para administração por 
via parenteral. 
d) Solução para uso injetável e oral, estéril e 
pirogênica, de grande ou pequeno volume, para 
administração enteral. 
 
18 - De acordo com a RDC nº 45 de 12 de março 
de 2003, a infraestrutura para a produção de 
solução parenteral deve ter: 
a) Superfícies internas lisas, que soltem ou não 
partículas, laváveis e não resistentes aos saneantes. 
b) O acesso ao ambiente de produção de soluções 
parenterais é liberado para qualquer pessoa. 
c) Os produtos podem estar expostos a raios solares. 
d) A iluminação e ventilação devem ser suficientes 
para que a temperatura e a umidade do ar não 
deteriorem os medicamentos e os produtos para a 
saúde e facilitem as atividades desenvolvidas. 
 
19 - As proteínas do sangue como albumina, 
lipoproteínas e α1-glicoproteina tem o poder de 
complexar com muitas moléculas. Na 
toxicocinética, qual dos fármacos ácidos se liga 
mais facilmente a albumina? 
a) Indometacina. 
b) Quinidina. 
c) Imipramina. 
d) Paracetamol. 
 
20 - De acordo com a portaria nº 3916 de 30 de 
setembro de 1998, as três esferas do governo 
devem garantir o acesso da população a 
medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, 
ao menor custo possível. Qual das alternativas 
não segue as diretrizes estabelecidas pelo SUS? 
a) Regulamentação sanitária de medicamentos. 

b) Desnecessário assistência farmacêutica. 
c) Promoção do uso racional de medicamentos. 
d) Desenvolvimento tecnológico. 
 
21 - É função da Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica: 
a) Garantir condições adequadas para o 
armazenamento de medicamentos. 
b) Distribuir e dispensar material médico. 
c) Elaborar normas e procedimentos de fabricação 
de medicamentos. 
d) Promover o uso contínuo de medicamentos. 
 
22 - O que não é responsabilidade das esferas do 
governo no âmbito do SUS? 
a) Financiamento, gestão e estruturação. 
b) Desenvolvimento e capacitação de recursos 
humanos. 
c) Distribuição de medicamentos e material médico. 
d) Organização dos serviços e gestão. 
 
23 - É característica da Política Nacional da 
Assistência Farmacêutica: 
a)  Qualificação dos serviços de assistência 
farmacêutica existentes, sem articulação com os 
gestores estaduais e municipais, visando apenas a 
atenção básica. 
b) Garantia de acesso e eqüidade às ações de saúde, 
incluindo necessariamente a Assistência 
Farmacêutica apenas para crianças e idosos. 
c) Utilização da Rename, atualizada a cada 15 
anos,como instrumento racionalizador das ações no 
âmbito da Assistência Farmacêutica. 
d) Pactuação de ações intersetoriais que visem à 
internalização e ao desenvolvimento de tecnologias 
que atendam às necessidades de produtos e serviços 
do SUS, nos diferentes níveis de atenção. 
 
24 - De acordo com a portaria nº 344 de 12 de 
maio de 1990, não é medicamento pertencente a 
lista de psicotrópicos, sujeito a notificação de 
receita “A”: 
a) Fenetilina. 
b) Etinamato. 
c) Catina. 
d) Metilfenidato. 
 
25 - Segundo a resolução 67, de 8 de Outubro de 
2007 – ANEXO - que institui sobre as boas 
práticas de manipulação em farmácia, a 
natureza/atividade da farmácia é dividida em 
grupos. Em qual grupo se enquadra a farmácia 
que realiza a manipulação de antibióticos, 
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hormônios, citostáticos e substancias sujeitas a 
controle especial? 
a) Grupo I. 
b) Grupo II. 
c) Grupo III. 
d) Grupo IV. 
 
26 - Conforme o anexo II da RDC 67, de 8 de 
Outubro de 2007– ANEXO-, qual dos fármacos 
abaixo não possui baixo índice terapêutico: 
a) Litio. 
b) Minoxidil. 
c) Clonidina. 
d) Captopril. 
 
27 - Sobre a estocagem de medicamentos, é 
correto afirmar: 
a) A circulação na área de estocagem deve ser 
restrita aos funcionários do setor. 
b) Não é necessário estar sinalizada. 
c) Áreas de armazenagem não precisam ser livres de 
poeira, lixo, roedores, insetos. 
d) Não é necessário dispor de áreas específicas para 
estocagem de produtos de controle especiais. 
 
28 - O local destinado à organização, preparação, 
conferência e liberação dos produtos. Pode estar 
ou não no mesmo espaço físico da recepção, 
porém, distintamente separadas. Dependendo da 
dimensão da área física é denominado como: 
a) Área de expedição. 
b) Área de recepção. 
c) Área para grandes volumes. 
d) Área para medicamentos de controle especial. 
 
29 - Para o controle da temperatura, é necessário 
a utilização de termômetros nas áreas de 
estocagem, com registros diários em mapa de 
controle, registro mensal consolidado. Sobre a 
temperatura de conservação, segundo a 
farmacopeia americana, a temperatura fria ou 
refrigerada é a temperatura:  
a) Acima de 30 oC. 
b) Entre 0 e – 20 oC. 
c) Entre 15 e 30 oC. 
d) Entre 2 a 8 oC. 
 
30 - Marque a alternativa que representa a 
seqüência de medicamento das classes 
Terapêuticas: Antimicrobiano – Diurético – 
Antidiabético – Anestésico: 
a) Ampicilina – Espironolactona – Metformina – 
Ropicvacaina. 

b) Gentamicina – Furosemida – Bupivacaina – 
Metformina. 
c) Ibuprofeno – Amitriptilina – Furosemida – 
Lidocaína. 
d) Meropenem – Hidroclorotiazida – Glibenclamida 
– Heparina. 
 
 
 


