MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO SELETIVO 004/2019
19 DE JANEIRO DE 2020

AUXILIAR DE FAMRÁCIA

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de duas(02) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
Analise a tirinha e responda as questões 01 e 02:

Fonte: Internet.

01-Em relação à tirinha:
I-A formiga e o urubu observam a fartura de comida de Magali na esperança de se
alimentar das sobras.
II-No entanto, a fala da formiga revela um pressuposto que ela tem da personagem, que
é o fato de ser comilona.
III-A fala da formiga está estruturada num período composto por subordinação.
IV-O termo que estabelece a relação existente entre as orações é a conjunção que.
a)Somente I, II e III estão corretas.
b)Somente I, III e IV estão corretas.
c)Somente I, II e IV estão corretas.
d)As quatro proposições estão corretas.
e)Somente I e II estão corretas.
02-A formiga poderia ter substituído o verbo sobrar por:
a)emular
b)computar
c)cominar
d)deslindar
e)sobejar
03-“Segundo o que combinamos, eu retorno em fevereiro.” Os termos em destaque
estabelecem ideia de:
a) comparação
b) conformidade
c) consequência
d) causalidade
e) finalidade

04) Dadas as frases:
1-Colabore para manter uma cidade e um país mais organizado.
2-Colabore para manter um país e uma cidade mais organizada.
3-Colabore para manter uma cidade e um país mais organizados.
Em relação à concordância nominal:
a) Somente 3 está correta.
b) Somente 1 e 3 estão corretas.
c) Somente 1 está correta.
d) Somente 2 e 3 estão corretas.
e) Todas estão corretas
05)A frase que está adequada à norma culta padrão é:
a) É preferível andar de bicicleta a que abastecer a moto.
b) É preferível andar de bicicleta ante a abastecer a moto.
c) É preferível andar de bicicleta a abastecer a moto.
d) É preferível andar de bicicleta do que abastecer a moto.
e) É preferível andar de bicicleta de que abastecer a moto.

Matemática
06) Um professor do ensino médio coloca a seguinte matriz quadrada no
quadro: [

]

. Qual o valor que

deve assumir para a determinante

seja verdadeira?
(a) 3.

(b) 6.

(c) 8.

(d) 10.

(e) 12.

07) Leonardo tem a opção de fazer uma aplicação de R$ 20.000,00. Que seria
aplicar num fundo que rende 1,1% ao mês na modalidade de juro simples. Qual
o montante que ele deve receber se optar por uma aplicação de 3 meses
(a) R$ 20.660,00

(b) R$ 20.220,00

(c) R$ 21.320,00

(d) R$ 20.734,12

(e) R$ 20.743,12
08) Um terreno retangular tem um perímetro de 100m, sabe-se, no entanto,
que a medida do comprimento é o quadruplo da medida da largura. Com bases
nessas informações esse terreno apresenta uma área de:
(a) 320m².

(b) 360m².

(c) 400m².

(d) 420m².

(e) 160m².

08) Uma indústria de peças metálicas onde sua produção da primeira hora do
dia até a oitava hora aumenta de modo a obedecer a uma progressão
aritmética. Desta forma a primeira hora produz 20 peças metálicas e no final da
oitava hora produz 76 peças e produzindo nessas oito horas um total de 384
peças. De quanto é a razão r que representa o aumento de produção de peças
neste caso?

(a) 12.

(b) 18.

(c) 8.

(d) 23.

(e) 10.

10) Na construção de um muro de 42 metros de comprimento 4 pedreiros
trabalhando 6 horas diárias levaram 12 dias para finaliza-lo. Se esse mesmo
muro tivesse sido feito por 6 pedreiros com uma jornada de 8 horas diárias
quantos dias teria sido executado?
(a) 10 dias. (b) 8 dias.

(c) 9 dias.

d) 7dias.

(e) 6 dias.

Conhecimentos Específicos
11 – Refere-se a um documento, importante elemento técnico e científico que orienta a
oferta, prescrição e dispensação de medicamentos nos diversos serviços do SUS. A
edição de 2020 segundo o Ministério da Saúde incluiu 39 itens entre medicamentos e
insumos.
O enunciado se refere à/ao:
A)
B)
C)
D)
E)

RENOME
LISTA
RENAME
RECEITAS
RECOMENDAÇÕES

12 – Sobre as boas práticas para dispensação de medicamentos nas farmácias e
drogarias é correto afirmar, exceto:
A) As farmácias e drogarias devem ser localizados, projetados e construídas com
infraestrutura adequada às atividades desenvolvidas.
B) A área ou local de armazenamento deve ter capacidade suficiente para assegurar
a estocagem ordenada das diversas categorias de produtos.
C) A prescrição deve ser conferida e escriturada pelo profissional farmacêutico.
D) Medicamentos controlados devem estar separados em uma prateleira visível ao
consumidor sem a necessidade de local seguro e fechado a chave.
E) Todos os medicamentos sujeitos a controle especial somente serão dispensados
mediante prescrição médica segundo a legislação vigente.
13 – Medicamentos injetáveis são aqueles administrados por injeção. O serviço de
aplicação de injetáveis pode ser realizado em drogarias, porém ela deve dispor de,
exceto:
A) Profissional legalmente habilitado para realização dos procedimentos.
B) Instalações em condições higiênico sanitárias satisfatórias e em bom estado de
conservação.
C) Local separado, adequado e equipado para aplicação de injetáveis com acesso
independente de forma a não servir de passagem para outras pessoas.
D) Condições para descarte de perfuro cortantes.

E) Presença de médico para acompanhar a realização do procedimento.
14 – Os medicamentos ________________, são fórmulas farmacêuticas elaboradas com
base em pesquisas em bibliografias oficiais, obtidos pelo método de diluições seguidas
de sucussões ou triturações sucessivas para serem utilizados segundo a lei do
semelhante.
Preencha a lacuna com a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Controlados
Homeopáticos
Éticos
Genéricos
Nenhuma das respostas anteriores

15 – Os medicamentos devem ser usados de maneira segura, respeitando a prescrição
médica para que não causem efeitos colaterais de dependência. Os medicamentos ou
substâncias que podem causar dependência física ou psíquica são chamados de:
A)
B)
C)
D)
E)

Psicodependentes
Psicomotores
Anticoagulantes
Psicotrópicos
Anticoncepcionais

16 – A RDC número 16, de 2 de março de 2007 traz o conceito:
“Medicamento similar a um produto de referência e inovador, que se pretende ser com
este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção
patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada sua eficácia, segurança e
qualidade e designado pela DCB (denominação comum brasileira) ou na sua ausência
pela DCI( denominação comum internacional).”
O conceito se refere à:
A)
B)
C)
D)
E)

Medicamentos éticos
Medicamentos genéricos
Medicamentos manipulados
Medicamentos homeopáticos
Medicamentos fitoterápicos

17 – Os medicamentos oferecem riscos ao consumidor. Os riscos são classificados de
acordo com a tarja constante na sua embalagem. Os medicamentos que exercem ação
sedativa ou que ativam o sistema nervoso central são chamados de psicotrópicos. A
tarja desses medicamentos vem com a inscrição “venda sob prescrição médica”, e a cor
da mesma é:
A) Azul
B) Vermelha

C) Preta
D) Branca
E) Verde
18 – Distribuir os medicamentos é uma tarefa complexa que exige atenção. Nos
hospitais a farmácia tem uma importância ainda mais relevante porque são
medicamentos mais complexos para pacientes de diferentes seções e diversos estágios
de doença. Observe as afirmações:
I – O sistema coletivo caracteriza-se, principalmente, pelo fato de os medicamentos
serem distribuídos por unidade de internação e/ou serviço, a partir de uma solicitação da
enfermagem formando vários estoques nas unidades assistenciais.
II – O sistema de dispensação individualizada caracteriza-se pelo fato de o medicamento
ser dispensado por paciente, geralmente, para um período de 24 horas.
III – No sistema de dispensação combinado ou misto, a farmácia distribui alguns
medicamentos, mediante solicitação, e outros por cópia da prescrição médica.
IV – No sistema de dispensação por dose unitária a solicitação de medicamentos é feita
a partir de cópia da prescrição ou por algum tipo de sistema informatizado, por paciente
e por 24 horas.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente as opções I e II estão corretas
Somente as opções II e III estão corretas
Somente as opções II, III e IV estão corretas
Todas as opções estão corretas
Nenhuma das opções está correta

19 – A estocagem de medicamentos deve garantir a qualidade dos mesmos, mantendo
intactas suas características originais. Sobre a estocagem é correto afirmar, exceto:
A) Nenhum medicamento poderá ser estocado antes de ser oficialmente recebido e
nem liberado para entrega sem a devida permissão, também oficial.
B) As áreas para estocagem devem ser livres de pó, lixo, roedores, aves, insetos e
quaisquer animais.
C) A estocagem pode ser feita diretamente em contato com o solo ou chão do
depósito observando embalagens impermeáveis.
D) A presença de pessoas estranhas aos almoxarifados deve ser terminantemente
proibida nas áreas de estocagem.
E) Os estoques devem ser inventariados periodicamente e qualquer discrepância
devidamente esclarecida.
20 – A aplicação de medicamentos é realizada conforme a prescrição médica. Escolher
a via de aplicação é fundamental para o efeito desejado. Caso o paciente necessite que o
fármaco tenha um início de efeito muito rápido aplica-se:
A) Via oral
B) Via intramuscular

C) Via sublingual
D) Via respiratória
E) Via intravenosa
21 – A RDC Anvisa nº 16/2007 regulamenta e permite ao farmacêutico substituir um
medicamento de referência pelo seu medicamento genérico correspondente e vice-versa,
e o medicamento de referência pelo seu medicamento similar e vice-versa. A esse
processo foi dado o nome de:
A)
B)
C)
D)
E)

Intercambialidade
Troca
Substituição
Mudança
Dispensação

22 – A decisão sobre qual medicamento utilizar e quais as alternativas de substituição a
partir da lista de medicamentos intercambiáveis é uma decisão entre o farmacêutico e o
paciente. A legislação vigente prevê a intercambialidade de medicamentos da seguinte
maneira:
1. Entre medicamento genérico e seu respectivo medicamento de referência;
2. Entre medicamento similar e o seu respectivo medicamento de referência,
descritos em listas no Portal da Anvisa;
3. Entre similares com o mesmo princípio ativo;
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas apenas as opções 2 e 3.
Estão corretas apenas as opções 1 e 2.
Está correta apenas a opção 1.
Está correta apenas a opção 2.
Está correta apenas a opção 3.

23 – Drugstore é um modelo de negócios mais conhecido como loja de conveniências.
Sobre a Drugstore é correto afirmar, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Exerce o trabalho mediante autosserviço ou não.
Comercializa diversas mercadorias como produtos de higiene.
Pode funcionar em qualquer período do dia e da noite.
Pode vender medicamentos.
Nenhuma das alternativas.

24 – Entre as funções do auxiliar de farmácia citamos, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Controlar o estoque
Organizar armários e prateleiras
Atender os clientes, sempre supervisionado por um farmacêutico
Conferir os medicamentos e estar atento a data de validade
Aplicar medicamentos ou indicar trocas por genéricos e similares

25 – A ANVISA é uma agência reguladora. Os medicamentos oferecem riscos
potenciais aos seus consumidores. Segundo a Organização Mundial da Saúde mais de
50% dos medicamentos receitados são dispensados ou vendidos de forma inadequada.
As farmácias precisam ter grande responsabilidade na dispensação. Em relação aos
medicamentos a função da ANVISA é:
A)
B)
C)
D)
E)

Consumir
Testar
Fiscalizar
Fazer propaganda
Nenhuma das respostas está correta

26 – Sobre o transporte de produtos farmacêuticos é correto afirmar, exceto:
A)
B)
C)
D)

É necessário alvará sanitário
É necessário responsável técnico, farmacêutico
O responsável técnico deve elaborar um Procedimento Operacional Padrão
O responsável técnico deve elaborar um Manual de Boas Práticas de transporte
compatíveis com as normas e legislações vigentes
E) Mediante a autodeclaração ficam dispensados do alvará sanitário
27 – Alguns medicamentos exigem controle especial por se tratarem de “drogas” que
podem causar dependência. Trata-se de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos e
pertencem a classificação B e sua respectiva receita é na cor:
A)
B)
C)
D)
E)

Branca
Amarela
Verde
Azul
Todas as alternativas estão corretas

28 – A Rastreabilidade de medicamentos é mais uma medida de segurança implantada
pela ANVISA. Significa que os medicamentos receberão uma identificação única
impressa na embalagem conhecida como “Identificador Único de Medicamentos”
(IUM). O IUM é composto por, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

GTIN da apresentação
Número de registro da apresentação do medicamento junto a ANVISA
Código serial de até 20 dígitos
Data de validade e lote de fabricação
Tarja com nome do farmacêutico responsável

29 – Medicamentos termolábeis são aqueles sensíveis a temperatura. Devem ser
armazenados observando-se a faixa de temperatura recomendada. A responsabilidade de
garantir essa condição é o farmacêutico quando o medicamento está na farmácia,
acondicionando em câmaras frias e monitorando a temperatura. Qual é a recomendação
de temperatura para medicamentos termolábeis?
A) Entre 10º C e 18 º C

B)
C)
D)
E)

Entre 15º C e 20º C
Entre 2ºC e 8º C
Entre 18ºC e 20º C
Nenhuma das opções está correta

30 – O PGRSS (Plano de Gerenciamento de resíduos de Serviços de Saúde), é o
documento que comprova que uma empresa tem capacidade de gerir de forma
ambientalmente correta os resíduos que gera. Para elaborar o PGRSS é preciso conhecer
os tipos e quantidades de resíduo de saúde gerado. Os resíduos de saúde são divididos
em grupos, segundo a ANVISA RDC 306/04, esses grupos são, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Grupo A – aqueles com presença de agente biológicos
Grupo B – são aqueles que contém substâncias químicas
Grupo C – são os rejeitos de produtos de limpeza
Grupo D – classificados como resíduos comuns
Grupo E – materiais perfuro cortantes

