
 

 

 

 

 

CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA 

 
CANDIDATO: __________________________________________________________________ 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas 

trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá 

e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – 

D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a 

mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão 

será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 

ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída 

em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta Minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR 

ESTE CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão 

de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos 

presentes na sala para assinar os demais cartões resposta e acompanhar os trâmites 

finais da aplicação da prova. Isso faz parte das normas para transparência na 

fiscalização do Concurso Público.  

11. A duração da prova será de duas Horas.  

............................................................................................................................................................. 

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
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01. Leia o texto. 
 
“No início dos anos 2000, o economista Richard Florida, especialista em urbanismo e 
professor na Universidade de Toronto, no Canadá, defendia que o renascimento de 
muitas cidades americanas se daria com os três “Ts”: tecnologia, talento e tolerância. A 
previsão foi feita antes do Vale do Silício se transformar na potência que é hoje. 
Agora, com o livro The New Urban Crisis (“A nova crise urbana”, numa tradução livre), 
Florida alerta para os riscos da prosperidade que a economia digital trouxe para os 
centros urbanos, como o aumento da desigualdade e da exclusão dos que não 
trabalham no setor de tecnologia ou a seu serviço. Para Florida, porém, o engajamento 
da sociedade e de políticos locais vai ajudar a construir cidades mais inclusivas” 
(STEFANO, Fabiane, Riqueza da economia digital gera novo tipo de crise urbana. Exame online. 5 out. 2017. Disponível em: 
<https://exame.abril.com.br/revista-exame/riqueza-da-economia-digital-gera-novo-tipo-de-crise-urbana/>. Acesso em: 8 out. 2017). 
 
 

Com base no que foi lido, não podemos afirmar: 
 
a) Os três Ts – tecnologia, talento e tolerância – serviram para o desenvolvimento de 
cidades que antes não tinham grande significado inclusive econômico. 
b) A prosperidade digital não excluiu dos grandes centros a desigualdade, uma vez que 
só privilegiou aqueles que trabalham no setor ou a seu serviço. 
c) A crise urbana é um fenômeno real e cabe ao engajamento da sociedade e de 
políticos locais para ajudar a construir cidades mais inclusivas. 
d) A inclusão a que se refere o texto diz respeito a aqueles que ainda não possuem 
computadores em casa. 
 
 
02. Assinale a alternativa em que estão corretamente empregadas todas as 
palavras: 
 
a) O motorista foi autuado em fragrante por estar dirigindo embriagado infligindo o 
Código de Trânsito. 
b) Mário recebeu os comprimentos de pais e amigos por ter passado no concurso. 
c) O detetive agiu com a mais completa discrição a fim de terminar sua investigação 
sem nenhum problema. 
d) Joana emergiu no mar como se fosse uma sereia. 
 
03. Assinale a alternativa em que não há erros de pontuação: 
 
a) Os carteiros, depois de uma reunião cansativa afirmaram que, entrariam em greve. 
b) Ana, desde os 8 anos, sempre disse que seria bióloga. 
c) A montadora em crise, decidiu dar férias coletivas, aos empregados, para não 
demiti-los. 
d) Ele foi, à escola, mas teve de voltar, mais cedo, para ir ao médico. 
 
04. Quantos segundos temos em uma hora e meia: 
 
a) 4.500 segundos. 
b) 1.800 segundos. 
c) 3.600 segundos. 
d) 5.400 segundos. 
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04. A soma das idades de dois irmãos é igual há 60 anos. Sabendo-se que a idade 
do irmão mais velho é o dobro da idade do irmão mais novo, qual é a idade de 
cada um dos irmãos: 
 
a) 20 e 40 anos. 
b) 15 e 45 anos. 
c) 25 e 35 anos. 
d) 18 e 42 anos. 
 
05. Rubens trabalha 6 (seis) horas por dia e ganha R$ 3,50 por hora de trabalho. 
Quantos reais ele receberá no final do mês se ele trabalhar 5 (cinco) dias por 
semana e o mês tiver 4 (quatro) semanas? 
 
a) R$ 490,00. 
b) R$ 250,00. 
c) R$ 420,00. 
d) R$ 370,00. 
 

07. De acordo com a Lei Orgânica do município de União do Oeste, o Município 
poderá instituir os seguintes tributos, exceto: 

 
a) impostos; 
b) taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva o 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição; 
c) contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; 
d) taxas de serviço extraordinário prestado aos munícipes em relação a Assistência 
Social; Educação e Saúde. 

 
08. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de União do Oeste são formas 
de provimento de cargo público, exceto: 
 
a) nomeação, readaptação; 
b) reversão, aproveitamento; 
c) aprovação, avaliação; 
d) reintegração, recondução. 
 
09. A data de Fundação do Município de União do Oeste-SC é: 
 
a) 28 de dezembro de 1987. 
b) 04 de janeiro de 1988. 
c) 04 de fevereiro de 1988. 
d) 04 de março de 1988. 
 
10. Logo após a instalação do município de União do Oeste, desmembraram-se 
do mesmo os municípios de: 
 
a) Jardinópolis e Coronel Freitas; 
b) Águas Frias e Jardinópolis; 
c) Aguas Frias e Coronel Freitas; 
d) Nova Erechim, Águas Frias e Jardinópolis. 
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11. Estão incluídas no campo de ação do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto: 
 
a) Execução de ações da saúde do trabalhador. 

b) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

c) Política nacional de educação dos cursos superiores na área da saúde. 

d) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

 
12. Entende-se por vigilância epidemiológica, segundo o disposto na Lei nº 
8.080/90: 
 
a) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

b) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos. 

c) Um conjunto de atividades que se destina à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

d) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema. 

 
13. De acordo com a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências, é correto afirmar: 
 
a) As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações 

indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, não são de 

competência do Sistema Único de Saúde e são atribuídos órgãos específicos em 

cada região. 

b) Não é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou 

de capital estrangeiro na assistência à saúde. 

c) Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede própria ou 

conveniada, não são obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 

acompanhante durante todo o período de trabalho de parto. 

d) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde 

(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

 
14. O Conselho de Saúde: 
 
a) Reúne-se a cada quatro anos, com a representação de vários segmentos sociais.  

b) É órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários. 

c) Avalia situação de saúde e propõe diretrizes, mas não atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política de saúde. 

d) É convocado pelo poder executivo ou pela Conferência de Saúde. 
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15. Em farmácias e drogarias públicas e privadas a dispensação deste 
medicamento deverá ser realizada mediante a retenção da segunda via da receita 
e a devolução da primeira via ao paciente: 
 
a) Amoxicilina comprimido 500mg.  

b) Diazepam comprimido 5mg. 

c) Hidroclorotiazida comprimido 25mg. 

d) Alopurinol comprimido 300mg. 

 
16. Sobre os medicamentos sujeitos a controle especial, cujo regulamento 
técnico encontra-se na Portaria nº344/98, é correto afirmar: 
 
a) É permitido a distribuição de amostras grátis de quaisquer medicamento à base de 

substâncias controladas, desde que para médicos registrados no conselho de 

classe. 

b) Os rótulos de embalagens de medicamentos à base de substâncias constantes das 

listas "B1" e "B2" (psicotrópicos), deverão ter uma faixa horizontal de cor vermelha 

abrangendo todos seus lados, na altura do terço médio e com largura não inferior a 

um terço da largura do maior lado da face maior, contendo os dizeres: "Venda sob 

Prescrição Médica" - "O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência".  

c) É permitido às drogarias o fracionamento da embalagem original de medicamentos 

à base de substâncias controladas. 

d) Deverão ser obrigatoriamente guardados sob chave ou outro dispositivo que 

ofereça segurança, em local exclusivo para este fim, sob a responsabilidade do 

farmacêutico responsável. 

 
17. De acordo com a Portaria nº344/98, são classificadas como substâncias 
retinóicas, constantes da lista C2: 
 
a) Adapaleno e isotretinoína. 

b) Efedrina e sibutramina. 

c) Mazindol e anfepramona. 

d) Citalopram e escitalopram. 

 
18. Inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) e beta bloqueadores 
são classes de medicamentos utilizados no: 
 
a) Tratamento de tuberculose. 

b) Tratamento de neoplasia. 

c) Controle da hipertensão arterial. 

d) Controle de diabetes. 

 
19. Para o tratamento de escarlatina, uma infecção de origem bacteriana, deve 
ser utilizado: 
 
a) Nimesulida. 

b) Penicilina. 

c) Escopolamina. 

d) Losartana. 
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20. Os antieméticos são medicamentos utilizados: 
 
a) Para o alívio de sintomas relacionados com enjoo, náuseas e vômitos. 

b) Para inflamações em geral. 

c) Como antigripais. 

d) No alívio de sintomas de úlceras e gastrites. 

 
21. Forma farmacêutica sólida na qual 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: 
 
O trecho acima se refere: 
 
a) Ao comprimido. 

b) Ao supositório. 

c) A cápsula. 

d) Ao glóbulo. 

 
22. A via de administração é a maneira como o medicamento entra em contato 
com o organismo, cada via de administração apresenta particularidades que irão 
influenciar na cinética do medicamento. Sobre as vias de administração marque 
V para verdadeiro e F para falso: 
 
(__) Os medicamentos administrados pela via sublingual são absorvidos de forma lenta 
e errática, sendo assim, essa via não é indicada para medicamentos de uso crônico. 
(__) Para administração de medicamentos pelas vias parenterais – intravenosa, 
muscular e subcutânea – há uso de dispositivos que auxiliam a administração dos 
medicamentos, como seringas e agulhas, que serão específicas para cada via. 
(__) A via respiratória se estende desde a mucosa nasal até os pulmões. Pode ser 
utilizada para efeito local (descongestionante nasal ou medicamento para asma) ou 
sistêmico (anestesia inalatória). 
 
a) F / V / V. 

b) V / V/ F. 

c) F / F / V. 

d) V / V / V. 

 
23. Sobre os medicamentos genéricos é correto afirmar: 
 
a) A troca do medicamento de referência pelo medicamento genérico pode ser feita 

sem registro ou anuência do paciente, pois a segurança e qualidade é assegurada 

por testes de equivalência terapêutica. 

b) Os medicamentos genéricos podem ser identificados pela tarja vermelha na qual se 

lê "Medicamento Genérico". 

c) O preço do medicamento genérico é menor, pois os fabricantes de medicamentos 

genéricos não necessitam realizar testes de controle de qualidade. 
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d) O medicamento genérico deve ser, no mínimo, 35% mais barato que o 

medicamento de referência. 

 
24. Medicamentos termolábeis são aqueles que são particularmente sensíveis à 
ação da temperatura e que por isso geralmente requerem armazenamento sob 
refrigeração. A temperatura de armazenamento destes medicamentos deve ser: 
 
a) Entre 0ºC e 15ºC 

b) Entre 2ºC e 8ºC 

c) Entre -10ºC e 0ºC 

d) Entre 15ºC e 25ºC 

 
25. Trata-se do sistema de dispensação de medicamentos em farmácia 
hospitalar, no qual a solicitação de medicamentos é feita a partir da cópia da 
prescrição, por paciente e para 24 horas e a medicação é preparada em dose e 
concentração determinadas na prescrição médica, sendo administrada ao 
paciente diretamente de sua embalagem: 
 
O trecho acima se refere ao: 
 
a) Sistema de dispensação combinado ou misto 

b) Sistema de dispensação individualizado 

c) Sistema de dispensação de medicamento por dose única 

d) Sistema de dispensação coletivo 

 


