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CONHECIMENTOS GERAIS – 20 QUESTÕES 

 

Texto 01 

 
 

1. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. É inevitável que a atenção aos atos praticados caia no ápice de uma crise política, pois nesta fase o 

impacto negativo muitas vezes já perdeu força. 

II. O hábito de ler pode resolver problemas relacionados à crise política, por isso, devemos buscar as 

repostas em um bom livro. 

III. As inúmeras alianças em uma guerra são comparadas aos lados de uma crise política, na qual se torna 

difícil a formação de opinião. 

 

a. Apenas I está correta. 

b. Apenas II está correta. 

c. Apenas I e II estão corretas. 

d. I, II e III estão corretas. 

 

2. Assinale a alternativa que contém a justificativa de acentuação da palavra “cruéis” (linha 7) retirada do Texto 01: 

a. Acentuam-se os ditongos semiabertos “éi” quanto tônicos em palavras oxítonas. 

b. A palavra em destaque perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

c. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 

d. Acentuam-se as vogais tônicas dos hiatos. 
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3. Analisando o trecho abaixo do Texto 01, é correto concluir que: 

 

“Com tudo isso, era difícil para o cidadão formar opinião. A não ser que simplesmente adotasse um lado. O que, em 
se tratando de um país em guerra, é mais fácil.” (linhas 8 a 11) 
 

a. Apesar de ser difícil formar uma opinião na época da guerra, era fácil simplesmente adotar um lado. 

b. Um país em guerra torna difícil a formação de opinião dos cidadãos, mas não evita que se coíba a adoção 

de um lado. 

c. É inevitável a escolha de um lado em uma guerra, já que a formação de opinião concreta se torna difícil. 

d. Adotar um lado durante a guerra é uma opção viável frente à dificuldade de formação de opinião. 

 

4. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta: 

a. É facultativo o uso de vírgula imediatamente após a palavra “parcerias” (linha 3), mantendo-se o sentido 

original da frase. 

b. É facultativo o uso de vírgula imediatamente após a palavra “livro” (linha 20), mantendo-se o sentido 

original da frase. 

c. O travessão imediatamente após a expressão “livros” (linha 21) poderia ser substituído corretamente por 

ponto e vírgula (;). 

d. A vírgula que isola a expressão “Com tudo isso” (linha 8) é utilizada para isolar adjunto adverbial 

deslocado na oração. 

 

5. Assinale a alternativa cuja substituição do termo seja possível, mantendo a correta concordância verbal ou 

nominal e o sentido original do Texto 01: 

a. “Assumiam” (linha 4) por “assumia”. 

b. “Puseram” (linha 15) por “foi posto”. 

c. “Foram lançados” (linha 14) por “se lançaram”. 

d. “Deixa esquecer” (Linha 24) por “deixam esquecer”. 

 

6. Há erro de concordância verbal no seguinte trecho retirado do Texto 01: 

a. “Pegue um livro sobre a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. (...)” (linhas 1 e 2) 

b. “...quando menos se pesa os atos de cada envolvido. (...)” (linhas 12 e 13) 

c. “É o momento em que os dados já foram lançados (...)” (linhas 13 e 14) 

d. “Sabe o que faz falta nessas horas? (...)” (linha 17) 

 

7. Através do uso dos sinais de pontuação, o autor pode deixar uma ideia em aberto mesmo com o término 

gramatical da frase, estimulando a imaginação do leitor. Assinale a alternativa em que esse recurso foi utilizado: 

a. Não fosse a guerra, a realidade seria outra: paz, educação, respeito e amor ao próximo. 

b. A razão é clara: achava-o competente o bastante. 

c. Ódio por ele? Não... não vale a pena. 

d. Inevitavelmente, algum dia há de ser o dia... 

 

8. O acento grave é empregado para indicar a crase da preposição “a” com um artigo feminino ou pronome 

demonstrativo. Há contração de preposição com pronome demonstrativo no seguinte período: 

a. Esperamos que seja bem recebido à noite em nossa hospedaria. 

b. Às montanhas, será uma excelente viagem! 

c. Esta opção é preferível às que mostraste ontem. 

d. Qualquer pessoa deseja ir à França. 
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9. A concordância verbal dá-se através da variabilidade do verbo para conformar-se ao número e à pessoa do 

sujeito. Contudo, existem situações em que não necessariamente essa regra se aplica, como em: 

a. Eram quase oito horas quando ele chegou. 

b. Fui eu que lhe pedi isso. 

c. A maior parte deles já não busca interesses próprios. 

d. Só eu e Eugênio ficamos calados em seu discurso. 

 

10. Analise as frases abaixo. Sabe-se que a concordância nominal está gramaticalmente correta em todas, porém, 

semanticamente, os seguintes itens podem gerar ambiguidade: 

 

I. Ela comprou vestidos e sapatos escuros. 

II. Conheci suas gentis irmã e tias. 

III. Ela comprou saias e chapéu escuro. 

IV. Estudo a língua e a literatura portuguesa. 

V. Tinha por ele alta admiração e respeito. 

 

a. I, III e V 

b. I e IV 

c. II e IV 

d. II, III e V 

 

11. Considerando que em uma universidade, houveram 2 aumentos seguidos no valor da mensalidade, no primeiro 

mês de 4% e no terceiro mês de 9%. Qual a média geométrica desse aumento? 
a. 5% 

b. 6% 
c. 6,5% 

d. 7% 
 

12. No seguinte sistema linear, quais são os valores de a, b e c respectivamente?  

 

 
𝑎 + 𝑏 − 𝑐 = 4

2𝑎 − 𝑏 + 𝑐 = 11
𝑎 + 𝑏 + 2𝑐 = 1

  

a. 5, -2 e -1 

b. 4, -3 e -2 

c. -5, 2 e -1 
d. 4, 2 e -3 

 
13. Na equação a seguir, quais são os valores admitidos para x? 12x² + 10x =-2 

a. 
2

5
 𝑒 −

2

5
 

b. 
1

3
 𝑒 −

1

2
 

c. −
1

5
 𝑒 

1

2
 

d. 
2

5
 𝑒 

1

5
 

 

14. Qual o MMC entre os números 2, 3, 4, 6, 7 e 15? 
a. 20 

b. 420 
c. 840 

d. 15.120 

 
15. A média da idade de 8 amigos é de 28 anos. Sabe-se a idade de 6 deles: 32, 26, 30, 27 e 33. Os outros 2 amigos 

têm a mesma idade. Qual a idade deles? 
a. 24 anos 

b. 26 anos 
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c. 28 anos 
d. 30 anos 

  

16. Uma empresa tinha inicialmente 350 funcionários. Devido a queda nas vendas em junho, foram demitidos 16% 
dos funcionários. Com a chegada do final do ano, foram contratados 30 funcionários temporários, mas 10 deles 

se tornam efetivos no começo do ano. Qual o número de funcionários após a saída dos funcionários temporários? 
a. 290 

b. 304 

c. 315 
d. 340 

 
17. Uma televisão de R$ 2.154,00é comprada parcelada em 6x com taxa de juros compostos de 0,8%a.m. Qual o 

valor final pago pela televisão?  
a. R$ 2.220,99 

b. R$ 2.231,54 

c. R$ 2.245,71 
d. R$ 2.259,48 

 

18. São ferramentas (softwares) de edição de texto: 

a. Microsoft Word, Google Docs e OpenOffice Writer. 

b. Mozilla Firefox, OpenOffice Writer e Microsoft Word. 

c. Microsoft Word, Google Docs e Mozilla Firefox. 

d. Google Docs ,Mozilla Firefox e OpenOffice Writer. 

 

19. Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição 

breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas 

que dizem ao computador o que fazer. 

Sendo assim, analise os termos abaixo: 

 

MONITOR – e-SUS – CPU – TABNET– GOOGLE 

 

     Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em: 

a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware 

b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware 

c. Hardware – Software – Hardware – Software – Software 

d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software 

 

20.  São sistemas de informática em saúde, oferecidos pelo Ministério da Saúde, para uso de uma Secretaria 

Municipal da Saúde: 

a. WORD – e-Sus – CNES – EXCEL  

b. SISCAM – e-SUS– CNES – CADSUS 

c. SINASC – EXCEL – SISCAM – CNES               

d. EXCEL– CNES – SINASC – WORD 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

 

21. No âmbito do SUS, os recursos financeiros destinados aos medicamentos antiretrovirais utilizados no controle da 

AIDS preveem destinação orçamentária ao componente: 

a. Básico 

b. Estratégico 

c. Especializado 

d. Randomizado 
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22. São vantagens do sistema de distribuição de medicamentos individualizado, exceto: 

a. Aumento de estoques nas unidades assistenciais. 

b. Possibilidade de revisão da prescrição médica. 

c. Maior controle sobre o medicamento. 

d. Permite faturamento correto do gasto por paciente. 

 

23. De acordo com a Lei n°3.820 de 1960, que cria o Conselho Regional e os Conselhos Regionais de Farmácia, é 

correto afirmar: 

a. O conselheiro federal que faltar a duas reuniões plenárias consecutivas, sem prévia licença do Conselho, 

perderá o seu mandato. 

b. O Regimento interno dos Conselhos Regionais é aprovado pelo conselho de ética do respectivo Conselho. 

c. O profissional de Farmácia, para o exercício de sua profissão, não é obrigado ao registro no Conselho 

regional de Farmácia, devendo fazê-lo apenas quando assumir responsabilidade técnica por empresa. 

d. Os Conselhos Regionais são responsáveis pela expedição  das carteiras de identidade profissional de seus 

inscritos. 

 

24. De acordo com a Lei n°5.991/73, que trata sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 

insumos farmacêuticos e correlatos, marque V para verdadeiro e F para Falso: 

 

(__) Medicamento é toda substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária. 

(__) Para atendimento exclusivo a seus usuários, os estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de 

medicamentos anódinos, que não dependam de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão 

sanitário federal. 

(__) A farmácia homeopática só poderá manipular fórmulas oficinas e magistrais, obedecida a farmacotécnica 

homeopática. 

    

      A alternativa que apresenta a sequencia correta de preenchimento é: 

a. V – F – V 

b. V – F – F 

c. F – V – V 

d. F – F – V 

 

25. Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar: 

a. A Conferência de Saúde reúne-se a cada dois anos e conta com a representação dos vários segmentos 

sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos 

níveis correspondentes. 

b. A Conferência de Saúde é convocada pelo Conselho de Saúde, não podendo ser convocada por outros 

órgãos. 

c. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto apenas por 

representantes da sociedade, usuários do SUS. 

d. O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde 

na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 

26. De acordo com a Portaria SVS/MS n°344/98, os documentos que comprovam a movimentação de estoque de 

medicamentos contendo a substância talidomida devem ser guardados no estabelecimento por: 

a. Dois anos 

b. Cinco anos 

c. Um ano 

d. Três anos 
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27. Marque a alternativa que contenha, respectivamente, uma substância contida na lista B1 e uma substância 

contida na lista C1 da Portaria SVS/MS n°344/98: 

a. Sibutramina e carbamazepina 

b. Bromazepam e bupropiona 

c. Citalopram e celecoxibe 

d. Abacavir e efedrina 

 

28. Sobre a dispensação e controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de 

uso sob prescrição isoladas ou em associação, é correto afirmar: 

a. Nos casos em que não for possível a dispensação da quantidade exata prescirta por motivos de 

inexistência, no mercado, de apresentação farmacêutica com a quantidade adequada ao tratamento, a 

preferência deve ser dada à dispensação de quantidade inferior mais próxima ao prescrito. 

b. Não é permitido a dispensação por meio remoto de medicamentos contendo substâncias classificadas 

como antimicrobianos. 

c. Em situações de tratamento prolongado a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro 

de um período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão. 

d. Os medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição 

isoladas ou em associação devem ser armazenados de forma separada, em armário fechado com chave e 

, somente o farmacêutico poderá ter acesso a esses medicamentos. 

 

29. Sobre os antidepressivos tricíclicos é incorreto afirmar: 

a. Bloqueiam a recaptura de monoaminas, principalmente norepinefrina e serotonina , em menor proporção 

dopamina. 

b. Boca seca, visão turva e retenção urinária são efeitos adversos que podem ocorrer devido ao bloqueio em 

receptor colinérgico. 

c. a administração conjunta de antidepressivos tricíclicos e antiparkinsonianos pode levar à potencialização 

de efeitos atropínicos. 

d. a cimetidina pode acelerar a metabolização hepática dos antidepressivos tricíclicos, diminuindo o risco de 

toxicidade. 

30. Os agentes alquilantes e compostos correlatos atuam através da formação de ligações covalentes com o DNA e 

são utilizados na quimioterapia do câncer. Sobre esses compostos é correto afirmar: 

a. Têm como vantagem em relação aos outros agentes antineoplásicos, o fato de não causarem depressão 

na medula óssea.  

b. A principal ação é observada durante a replicação, quando algumas partes do DNA não são pareadas e 

ficam mais suscetíveis à alquilação, isto é, os efeitos manifestam-se durante a fase S, resultando em 

bloqueio na fase G2 e morte celular apoptótica subsequente. 

c. Tem como maior representante da classe o metotrexato. 

d. Não dispõe-se de um grande número de agentes alquilantes, e seu uso ée restrito a casos de tratamento 

de tumor em células germinativas. 

 

31. Sobre os fármacos benzodiazepínicos é incorreto afirmar: 

a. Atuam em sítio regulatório específico no receptor GABAA, reduzindo o efeito inibitório do GABA.  

b. Podem ser utilizados por via intravenosa, como por exemplo, o diazepam no estado de mal epilético. 

c. São relativamente seguros em caso de sobredose. Suas principais desvantagens são a interação com 

álcool, efeitos de ressaca de longa duração, sintomas de abstinência e o desenvolvimento de 

dependência.  

d. Causam redução da ansiedade e da agressividade, sedação, relaxamento muscular e perda da 

coordenação motora. 
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32. Sobre os fármacos broncodilatadores, utilizados no tratamento e controle da asma é correto afirmar: 

a. Os antagonistas dos receptores beta adrenérgicos constituem os fármacos de primeira linha no 

tratamento. 

b. os agonistas dos receptores muscarínicos, como o brometo de ipratrópio, inibem o broncoespasmo 

mediado pela acetilcolina. 

c. O salbutamol é uma xantina, que atua ao inibir a fosfodiesterase do GMP. 

d. O monteleucaste, um antagonista do receptor de cisteinil-leucotrieno, inibe o broncoespasmo induzido por 

exercício e a asma induzida por aspirina.  

 

33. É correto afirmar sobre os diuréticos de alça: 

a. São rapidamente absorvidos pelo trato gastrintestinal e, também, podem ser administrados por injeção.  

b. A potência diurética é considerada moderada, e não deve ser utilizado em casos graves.  

c. Tem como principal representante a hidroclorotiazida. 

d. São recomendados quando a perda de potássio pode ser um problema, pois a perda do íon é menor com 

o uso dessa classe de diuréticos.  

 

34. Sobre os fármacos utilizados no controle da Doença de Parkinson é incorreto afirmar: 

a. A levodopa é o tratamento de primeira linha na Doença de Parkinson, na maioria das vezes é combinada 

com o inibidor da dopa descarboxilase, com o objetivo de reduzir os efeitos colaterais periféricos. 

b. A discinesia é um efeito adverso que ocorre com a maioria dos pacientes em tratamento com levodopa. 

c. A selegina, inibidora da MAO,  é utilizada em pacientes resistentes ao tratamento com levodopa, 

entretanto causa muitos efeitos periféricos indesejados típicos dos inibidores da MAO.  

d. A bromocriptina é derivada dos alcaloides de ergot e um potente agonista dos receptores de dopamina, 

eficaz no tratamento da Doença de Parkinson. 

 

35. Leia as afirmações sobre os anti-inflamatórios não esteroidais e marque V para verdadeiro e F para falso: 

 

(__) O efeito antipirético desses agentes deve-se, em partes, à diminuição da prostaglandina mediadora, que 

é responsável pela elevação do ponto de ajuste hipotalâmico para o controle da temperatura, causando febre. 

(__) Os agentes com ação mais seletiva para COX-2 provocam mais efeitos adversos sobre o trato 

gastrintestinal. 

(__) O paracetamol possui potentes ações analgésicas e antipiréticas, porem com efeitos anti-inflamatórios 

mais fracos. 

(__) O ácido acetilsalicílico provoca inativação irreversível da ciclooxigenase, atuando tanto sobre a COX-1 

quanto a sobre a COX-2. 

 

a. V – F – V – V 

b. V – V – F – V 

c. V – V – F – F 

d. F – F – V – F 

 

36. Com relação aos fármacos antiarrítmicos é correto afirmar: 

a. As substâncias da classe II bloqueiam os canais de sódio, inibindo a propagação do potencial de ação em 

células excitáveis. Um representante da classe é o propranolol. 

b. A amiodarona reduz o potencial de ação cardíaco. 

c. O verapamil atua através do bloqueio de canais de sódio. 

d. O propranolol pode ser utilizado na prevenção da recidiva de taquiarritmias provocadas por aumento da 

atividade simpática. 
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37. Leia atentamente as afirmações sobre os antagonistas muscarínicos: 

 

I. A atropina é utilizada em casos de envenenamento por anticolinesterásicos. 

II. O ipratrópio é utilizado por inalação no tratamento de asma 

III. O ciclopentolato e a tropicamida são utilizados para produzir midríase e ciclopegia.  

 

      Assinale a alternativa correta: 

a. Todas as afirmações são falsas. 

b. Todas as afirmações são verdadeiras. 

c. Apenas uma afirmação é verdadeira. 

d. Apenas uma afirmação é falsa. 

 

38. São usos clínicos dos antagonistas muscarínicos, exceto: 

a. Dilatação da pupila. 

b. Aumento da motilidade gastrintestinal. 

c. Prevenção da cinetose. 

d. Antiespasmódico. 

 

39. Os inibidores da ECA são utilizados clinicamente nos seguintes casos, exceto: 

a. Hipertensão 

b. Insuficiência cardíaca 

c. Nefropatia diabética 

d. Insuficiência hepática 

 

40. São fármacos imunossupressores, exceto: 

a. Tracolimo 

b. Metotrexato 

c. Terbutalina 

d. Ciclosporina 

 

41. São fármacos que podem ser utilizados no tratamento farmacológico da trombose, exceto: 

a. Mepiramina 

b. Varfarina 

c. Estreptoquinase 

d. Prostaciclina   

 

42. O tratamento de primeira escolha, quando não há restrição de sensibilidade, para o combate ao micro-organismo 

causador da sífilis deve ser feito com: 

a. Penicilina 

b. Ciprofloxacina 

c. Vancomicina 

d. Tobramicina 

 

43. Fármaco utilizado no tratamento da oxiurose: 

a. Suramina 

b. Mebendazol 

c. Ganciclovir 

d. Cloranfenicol 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Capão Alto/SC – Edital 001/2016 
Concurso Público – Cargo: Farmacêutica/o 

 

9 
 

44. Sobre interações medicamentosas, marque V para verdadeiro e F para falso: 

 

(__) O uso concomitante de ciprofloxacino e amiodarona pode aumentar o risco de cardiotoxicidade, como 

prolongamento do intervalo QT, torsades de pointes e parada cardíaca. 

(__) O uso concomitante de nifedipino com fenobarbital pode reduzir significantemente a efetividade do 

nifedipino, pois o fenobarbital é forte inibidor do sistema enzimático responsável pela biotransformação do  

nifedipino. 

(__) Os efeitos da interação medicamentosa entre estatinas e fenofibrato são miopatia severa ou 

rabdomiólise.  

 

       Assinale a alternativa que contém o preenchimento correto: 

a. F – F – V 

b. V – F – V 

c. V – F – F 

d. F – V – F 

 

45. Paciente asmático iniciará tratamento medicamentoso para controle da hipertensão arterial. A esse paciente não 

deverá ser indicado um: 

a. Diurético de alça 

b. Inibidor do canal de cálcio 

c. Antagonista adrenérgico 

d. Antagonista de receptor de angiotensina II 

 

46. As substancias corticoides são  utilizadas no tratamento de alergias, doenças auto-imune, doenças reumáticas, 

entre outras. Sobre essas substancias e seu uso é incorreto afirmar: 

a. São substancias esteroides e possuem ação anti-inflamatória e imunossupressora.  

b. Crianças que fazem uso de corticoides em excesso podem apresentar atraso no crescimento. 

c. O uso em pacientes diabéticos deve ser cuidadosamente monitorado, pois os corticoides podem aumentar 

a glicemia. 

d. Diminuem a excreção renal de cálcio e aumentam a reabsorção óssea, o que pode levar à formação de 

cálculos renais com o uso prolongado. 

 

47. Marque a alternativa que descreva apenas ações de um fármaco colinérgico. 

a. Miose, aumento da secreção gástrica, contração do músculo detrusor da bexiga. 

b. Broncoconstrição, aumento da  frequência cardíaca, aumento da salivação fluida. 

c. Diminuição da motilidade gástrica, aumento da frequência cardíaca, broncoconstrição 

d. Broncodilatação, aumento da secreção gástrica, estímulo da micção. 

 

48. Vitamina lipossolúvel capaz de sequestrar radicais livres e oxigênio molecular: 

a. Vitamina C 

b. Vitamina A 

c. Vitamina E 

d. Vitamina B6 

 

49. A deficiência de vitamina B12 pode causar: 

a. Intolerância a lactose 

b. Anemia perniciosa 

c. Problemas de visão 

d. Hemorragia 
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50. Sobre os efeitos adversos causados pela metformina é correto afirmar: 

a. Causa flatulência, diarreia e distenção abdominal com frequência. 

b. Possui grave hepatotoxicidade.  

c. Deve ser evitada em situações que predispõem à acidose láctica, como doença renal e doença pulmonar 

hipóxica. 

d. Não causa efeitos adversos durante a gravidez, e tem seu uso liberado durante a gestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 


