PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
Concurso Público Nº 01/2018
Edital 10/2018
PROVA OBJETIVA

ASSISTENTE FARMACÊUTICO

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.
Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA
DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.
Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.
A duração da prova é de 3 horas.
Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1
hora do início da prova.
Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.
Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG

25-11-2018

Cargo: Assistente Farmacêutico

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: Leia o texto para responder às questões de
01 a 05.
O que mais me desagradava naqueles dias de
cegueira periódica era a fala de seu Chico Brabo, o
vizinho da direita. A minha cama de lona, encostada a
parede que nos separava do beco, estava perto da
família Sabiá. A casa de seu Chico Brabo distanci ava-se: havia de permeio a sala de jantar e a despensa. Mas quando ele falava, o bendito de d. Conceição
esmorecia, findavam as conversas, os cochichos dos
moleques na cozinha, o rumor do abano, o crepitar
das labaredas que lambiam o angico no fogão. Era
como se o homem tivesse atravessado muros e po rtas, estivesse ali junto de mim. Surpreendia -me o
vozeirão tremendo, quase irreconhecível despido das
gentilezas macias que o abrandavam na calçada e na
rua.
(RAMOS, Graciliano. Infância. Rio de Janeiro: MEDIAfashion,
2008. p.126).

01. De acordo com o texto,
(A)
(B)
(C)

(D)

o narrador não aguentava mais morar na
mesma casa que Chico Brabo.
Chico Brabo e o narrador são a mesma pe ssoa.
apesar de haver certa distância entre o a mbiente em que o narrador dormia e a casa de
Chico Brabo, o falatório incomodava o narr ador.
a audição do narrador era sensível e mesmo
Chico Brabo falando muito baixo e tendo uma
vozinha, o narrador conseguia ouvi -lo.

02. O termo em destaque no texto pode ser substitu ído, sem prejuízo de sentido, por
(A)
(B)
(C)
(D)

à esquerda.
à direita.
de divisa.
no meio.

03. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa em que seria necessário
o emprego do sinal indicativo de crase.
(A)
(B)
(C)
(D)

“era à fala de seu Chico Brabo”.
“encostada à parede que nos separava de
Beco”.
“havia de permeio à sala de jantar”.
“à minha cama de lona”.

04. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio
de intensidade.
(A)
(B)

“o que mais me desagradava”.
“mas quando ele falava”.
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(C)
(D)

“os cochichos dos moleques na cozinha”.
“quase irreconhecível despido das gentil ezas”.

05. O uso dos dois pontos no terceiro período do te xto, justifica-se, pois,
(A)
(B)
(C)
(D)

antecede uma citação.
trata-se de uma enumeração.
quer esclarecer algo.
antecede um vocativo.

Instrução: Leia a minicrônica a seguir e responda às
questões 06 e 07.
A namorada
Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de
mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era
uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra
presa por um cordão. E pinchava a pedra no quintal
da casa dela. Se a namorada respondesse pela me sma pedra.
Era uma glória! Mas por vezes o bilhete enga nchava nos galhos da goiabeira. E então era agonia.
No tempo do onça era assim.
(BARROS, Manoel de. Tratado geral das grandezas do ínfimo .
Rio de Janeiro: Record, 2001. p.17).

06. Assinale a alternativa que esteja em sentido fig urado.
(A)
(B)
(C)
(D)

Não havia e-mail.
Havia um muro alto entre nossas casas.
O pai era uma onça.
A gente amarrava o bilhete numa pedra presa
por um cordão.

07. A expressão em destaque no texto,
(A)
(B)
(C)
(D)

poderia ser substituída pelo advérbio “ant igamente”.
faz referência ao pai da moça, que era um
homem bravo.
significa um tempo passado, mas bem próximo do interlocutor.
remete ao espaço físico da narrativa, que
tem como pano de fundo um espaço pouco
habitado, rodeado por animais.

08. No período “Não pensem que o poeta é um marginal, pois nunca o foi”, a palavra em destaque
exerce a mesma função daquela presente na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Ignore essas pessoas, que elas não sabem
o que fazem”.
“Quase que ela desmaia depois daquela c ena”.
“Parecia que as paredes tinham ouvidos”.
“As atitudes polidas de que lhe falei eram
aceitáveis naquela sociedade”.
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09. Assinale a alternativa a seguir que apresenta a
mesma figura de construção que na oração “o
conde atirava à mísera cantora alguns soldos que
ainda lhe reforçavam a ela as cordas vocais”.
(A)
(B)
(C)

(D)

“Tais pessoas, já as conheço de sobra”.
“Eu que era branca e linda, eis-me medonha
e escura”.
“Quis defende-la, mas Capitu não me deixou,
continuou a chamar-lhe beata e carola, em
voz tão alta que tive medo fosse ouvida dos
pais”.
“Enquanto que isso acontecia, não vinha n enhum socorro”.

10. Analise os períodos a seguir em relação ao emprego adequado da vírgula e assinale a alternat iva correta.
I.
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Podemos extrair daí que a grande maioria das d ificuldades pelas quais um time ou uma empresa pa ssa está relacionada com aspectos internos.
(EDSON, Rodriguez. Futebol para executivos : como aplicar as
técnicas do futebol nas empresas. Campinas: Verus, 2006.
p.135-136).

11. Segundo o texto, no cotidiano das empresas, as
pessoas
(A)
(B)
(C)
(D)

Olha Roque você me vai dar um remédio.

II. Iracema a virgem dos lábios de mel tinha os cab elos mais negros que a asa da graúna.
III. O coronel ia enchendo o tambor do revólver, do
qual nunca se apartava.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o período I está correto.
Apenas o período II está correto.
Apenas o período III está correto.
O período I e III estão corretos.

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às que stões de 11 a 15.
Visão que norteia empresas e equi pes de futebol
Pessoas são sinônimos de problemas. Juntar um
grupo de pessoas para trabalhar em prol de determ inado objetivo é juntar um monte de problemas pote nciais. Quanto mais pessoas envolvidas, maior a po ssibilidade de ocorrerem problemas.
Não parece terrível imaginar que, quanto mais
dependermos de outras pessoas, mais vulneráveis
estaremos à ocorrência de problemas? No entanto
empresários, líderes, treinadores, gerentes, donos de
empresas, nenhum deles desiste de trabalhar com
pessoas, até porque são elas que fazem as coisas
acontecerem, são elas, em muitos casos, o principal,
se não o maior patrimônio que a empresa tem. No
caso de times de futebol, a comparação é obviamente
muito clara. Os jogadores, a equipe técnica, esse
pessoal todo constitui o grande patrimônio de uma
equipe.
Cerca de 85% dos problemas de uma organiz ação, tanto internos como externos, estão relacionados
com as pessoas. Mais: os problemas externos aume ntam sua capacidade de interferir negativamente na
rotina, nos processos e no resultado quando os problemas internos solaparam previamente a confiança e
o espírito dessas pessoas.

são responsáveis apenas pelos sucessos,
pois conseguem trabalhar sem incorrerem em
problemas pessoais.
são notoriamente causa dos infortúnios e mpresariais.
formam, apesar de serem fontes de probl emas, o patrimônio mais valioso da empresa.
impossibilitam qualquer tipo de trabalho em
equipe, sendo, por esta razão, substituídas
por novas tecnologias.

12. Sobre os problemas internos e externos enfrent ados pelas organizações na vida diária, é correto
afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

ambos têm o mesmo peso.
problemas internos enfraquecem a equipe e
intensificam problemas externos.
problemas externos desestabilizam a co nfiança dos colaboradores.
ambos são superados facilmente pelo espír ito de colaboração imanente do indivíduo.

13. Assinale a alternativa que a reescrita mantém o
sentido original da expressão destacada em:
“Cerca de 85% dos problemas de uma organização...”
(A)
(B)
(C)
(D)

Exatamente 85% dos problemas de uma organização...
No máximo 85% dos problemas de uma org anização...
Por volta de 85% dos problemas de uma o rganização...
No mínimo 85% dos problemas de uma org anização...

14. As orações que compõem o período “Quanto mais
pessoas envolvidas, maior a possibilidade de
ocorrerem problemas”, estabelecem entre si o
sentido de
(A)
(B)
(C)
(D)

tempo.
concessão.
comparação.
proporcionalidade.

15. A reescrita do período “Os jogadores, a equipe
técnica, esse pessoal todo constitui o grande p atrimônio de uma equipe” preserva a correção gr amatical em:
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(A)
(B)
(C)
(D)
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Os jogadores e a equipe técnica constitui o
grande patrimônio de uma equipe.
Os jogadores e a equipe técnica constituim o
grande patrimônio de uma equipe.
Amanhã, os jogadores e a equipe técnica
constituíram o grande patrimônio de uma
equipe.
Todos, os jogadores e a equipe técnica,
constituem o grande patrimônio de uma e mpresa.

MATEMÁTICA
16. Em uma lata de tinta há a seguinte informação:
Diluir em 20% de diluente. Maria gostaria que a
quantidade final de tinta preparada f osse 393 ml.
Assim ela precisa de
(A)
(B)
(C)
(D)

317 ml de tinta e
315 ml de tinta e
314,4 ml de tinta
327,5 ml de tinta

76 ml de diluente.
78 ml de diluente.
e 78,6 ml de diluente.
e 65,5 ml de diluente.

17. Olinda aplicou R$ 4.750,00 a juros simples de
0,25% a.m. Ao final de 18 meses, o valor total que
Olinda tem é
(A)
(B)
(C)
(D)

R$
R$
R$
R$

4.963,75.
4.018,30.
4.815,25.
4.966,75.

18. A largura de uma porta de loja é 5,85 metros e a
altura é 1,95 metros. A razão entre a largura e a
altura é
(A)
(B)
(C)
(D)

1/3.
3.
1/5.
5.

19. Para cada 1 tonelada de aço é adicionado 100
gramas de nióbio. Assim sendo, para 2.500 kg de
aço, a quantidade de nióbio usada será
(A)
(B)
(C)
(D)

25 gramas.
25 quilos.
250 gramas.
2,5 quilos.

20. Joana recebeu uma encomenda de 27.500 doc inhos que ficariam prontos em 4 dias trabalhando
6 horas por dia. Caso trabalhe 8 horas por dia, ela
terminaria em
(A)
(B)
(C)
(D)

2
3
3
2

dias.
dias.
dias e meio.
dias e meio.

21. Para ser considerado harmoniosa, a razão entre o
comprimento do cabelo e do rosto deve ser 6/4

Assinale a alternativa em que a medida do cabelo
e do rosto seja harmoniosa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Cabelo=
Cabelo=
Cabelo=
Cabelo=

75
60
80
65

cm
cm
cm
cm

e
e
e
e

rosto=
rosto=
rosto=
rosto=

50
45
55
44

cm.
cm.
cm.
cm.

22. Oito amigos vão a uma lanchonete e pedem oito
hambúrgueres e quatro refrigerantes. Sabendo
que o hambúrguer custa X reais e que o refrigerante custa R$ 4,00 a menos que o hambúrguer, a
equação que representa esta situação é
(A)
(B)
(C)
(D)

12X - 16.
8X + 4(X-1).
8 + 4 – (X-4).
4X – 8X (X-1).

23. O triplo de um número natural somado ao dobro
de seu antecessor dá 213. Esse número é
(A)
(B)
(C)
(D)

54.
35.
44.
43.

24. Felipe comprou um aquário de formato cilíndrico
com altura de 30 centímetros e raio 25 centím etros. O volume deste aquário equivale a:
(A)
(B)
(C)
(D)

58.875
39.567
45.876
53.987

cm³.
cm³.
cm³.
cm³.

25. Sabendo que a medida do cateto adjacente de um
triangulo retângulo é 30 m e do c ateto oposto é 20
m, a medida da hipotenusa é, aproximadamente,
(A)
(B)
(C)
(D)

45
33
28
36

metros.
metros.
metros.
metros.

CONHECIMENTOS GERAIS
26. “Uma alteração em um gene que dificulta o pr ocesso de emagrecimento foi identificada em pe squisa feita na Escola Paulista de Me dicina da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A
pesquisa, feita com 76 adolescentes obesos entre
15 e 19 anos, mostrou que um polimorfismo no
gene receptor da leptina – sinalizador da saciedade – altera de uma só vez a regulação neuroe ndócrina e o balanço energético”. (Fonte: exame.abril.com.br). A leptina citada na notícia é
(A)
(B)
(C)
(D)

um
um
um
um

hormônio.
órgão.
membro.
remédio.
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27. Após sete meses de negociações no governo,
entrou em vigor em novembro de 2017 a reforma
trabalhista. As mudanças possibilitaram uma maior negociação entre trabalhadores e empresários,
dando mais força às convenções e negociações
coletivas. Sobre ela, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)

(D)

os trabalhadores podem dividir em até quatro
partes os períodos de férias remuneradas.
a jornada de trabalho poderá ser de até 12
horas com 8 horas de descanso.
não são consideradas dentro da jornada de
trabalho as atividades no âmbito da empresa
como descanso, estudo, alimentação, inter ação entre colegas, higiene pessoal e troca de
uniforme.
o intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado, desde que tenha pelo
menos 10 minutos.

28. “Mais de 50 pessoas morreram e 400 ficaram fer idas na madrugada do dia 02 de outubro de 2017
quando um homem armado disparou contra a mu ltidão durante um festival de música co untry em
Mandalay Bay, um resort e cassino de Las Vegas.
Segundo a polícia local, o atirador chamava -se
Stephen Paddock, tinha 64 anos e era um mor ador local. Ele foi encontrado morto no quarto do
hotel de onde havia disparado contra a multidão
antes de se suicidar”. (Fonte: oglobo.globo.com.
Adaptado). Las Vegas localiza-se
(A)
(B)
(C)
(D)

no
no
no
no

estado
estado
estado
estado

americano
americano
americano
americano

do
da
de
de

Texas.
Flórida.
Nevada.
Nova Jersey.

29. Contrariando pesquisas e previsões Donald Trump
tornou-se o 45º presidente do Estados Unidos. Ele
e a democrata Hillary Clinton protagonizaram uma
campanha agressiva, marcada por ofensas e at aques pessoais. Antes de entrar para o mundo da
política o magnata Trump apresentou o programa
televisivo
(A)
(B)
(C)
(D)

American Idol.
The apprentice.
Big Brother.
The tonight show.

30. “Uma rebelião em um complexo penitenciário de
Manaus, no Amazonas, deixou vários presos mo rtos, seis deles com as cabeças cortadas, no dia
01 de janeiro de 2017. O motim começou por volta
das 15h, durante o horário de visita, logo após o
registro da fuga de outros detentos do Compaj
(Complexo Penitenciário Anísio Jobim)” ( Fonte:
noticias.r7.com). Essa rebelião ocorreu por confl ito de duas facções criminosas, a saber
(A)

PCC e Comando Vermelho.

(B)
(C)
(D)

Comando Vermelho e FDN.
FDN e PCC.
TCC e PCC.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Dentre as principais atribuições do Assistente
Farmacêutico, é incorreto afirmar que deve
(A)
(B)
(C)
(D)

receber, conferir e separar requisições e r eceitas.
participar do gerenciamento dos Insumos.
providenciar por meio de microcomputador a
atualização das entradas e saídas de med icamentos.
manter a ordem e higiene de materiais e
equipamentos sob sua responsabilidade.

32. Um medicamento sensível à temperatura e requ erem ambiente refrigerado são considerados :
(A)
(B)
(C)
(D)

Fotossensíveis.
Psicotrópicos.
Termolábeis.
Instáveis.

33. O medicamento de mesmo princípio ativo, conce ntração, forma farmacêutica, via de administração,
posologia e indicação terapêutica, preventiva ou
diagnóstica, do medicamento de referência regi strado no órgão federal responsável pela vigilância
sanitária, diferindo somente em características r elativas ao tamanho e forma do produto, prazo de
validade, embalagem, rotulagem, excipientes e
veículos, e identificado por nome comercial ou
marca. O enunciado se refere ao medicam ento:
(A)
(B)
(C)
(D)

Similar.
Genérico.
Manipulado.
Patenteado.

34. A via de administração de um medicamento por
injeção, liberando-a diretamente no líquido tecidual ou no sangue, sem atravessar a mucosa i ntestinal, denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)

Oral.
Parenteral.
Retal.
Nasal.

35. Uma solução de hipossulfito de sódio, tem-se 20g
em 100ml, quantos gramas de hipossulfito são
necessários para preparar 20ml de uma solução
aquosa na mesma proporção?
(A)
(B)
(C)
(D)

0,2
2,0
1,0
4,0

gramas
gramas
gramas
gramas

de
de
de
de

Hipossufito
Hipossufito
Hipossufito
Hipossufito

de
de
de
de

Sódio .
Sódio .
Sódio.
Sódio.
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36. O método de esterilização que utiliza calor e vapor para promover a esterilização apropriado é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Micro-ondas.
Autoclave.
Formol.
Álcool 100%.

37. O descarte do lixo e de resíduos de acordo com a
normativa RCD 15/2012 para serviços de saúde
determina que
(A)
(B)
(C)
(D)

seringas são descartados em reciclagem c omum.
sacos pretos são indicados para incineração.
não existem normas os serviços fora do a mbiente hospitalar.
sacos plásticos brancos são recolhidos pelo
serviço especializado.

38. A seleção de medicamentos, aquisição, armaz enamento, distribuição, dispensação e atenção
farmacêutica compreendem a administração de
medicamentos e materiais médico-hospitalares
dentro de um ciclo contínuo de operações correl atas e interdependentes. Estas atribuições são de
responsabilidade:
(A)
(B)
(C)
(D)

Empreendedor.
Assistente Farmacêutico.
Administrador.
Farmacêutico.

39. O agente antiácido mais popular é o omeprazol
que atua na mucosa gástrica inibindo a bomba de
próton e formando:
(A)
(B)
(C)
(D)

pH ácido.
Hidróxido de cálcio.
Gastrina.
anidrase carbônica

40. Os fatores que afetam a capacidade de um fárm aco de atuar em determinado paciente, desde a
administração até a excreção corresponde a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Farmacocinética.
Farmacodinâmica.
Receptores adrenérgicos.
Receptores colinérgicos.

41. No âmbito do cumprimento dos diplomas legais,
assim como regimento, instruções, ordens e rot inas de serviços emitidas pelo farmacêutico e pela
Administração Municipal confere atitude ao assi stente farmacêutico:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ética profissional.
Primeiros socorros.
Instrumentação.
Marcação de consultas.
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42. As bactérias são capazes de entrar em um estado
de dormência durante um período de inibição do
crescimento e sobreviver. Um antibiótico que é
capaz de inibir a síntese de proteínas, porém com
ação insuficiente para matar a bactéria é considerado um:
(A)
(B)
(C)
(D)

Bactericida.
Microbiano.
Agente bacteriano.
Bacteriostático.

43. As boas práticas de biossegurança são necess árias para manter o local de trabalho em condições
de higiene e de organização para o perfeito func ionamento do estabelecimento, seguindo os padrões técnicos e sanitários de acordo com a legi slação vigente. Marque a alternativa correta .
(A)
(B)
(C)
(D)

Anamnese.
Assepsia.
Uniformes padronizados.
Não utilizar produtos termogênicos.

44. Uma fórmula em recipiente protegido contra pe rdas ou contaminação por sólidos, líquidos e vapores estranhos, eflorescência, deliquescência ou
evaporação, nas condições usuais de manipul ação, distribuição, armazenagem e transporte” é
denominado recipiente?
(A)
(B)
(C)
(D)

Fechado perfeitamente.
Opaco.
Transparente.
Estéril.

45. Os benzodiazepínicos são formados pela fusão de
benzeno com anel diazepínico potencializando o
efeito do neurotransmissor natural o ácido gama aminobutírico (GABA), colocando esta classe de
medicamento com ação terapêutica:
(A)
(B)
(C)
(D)

ansiolíticos e hipnóticos.
hipnóticos e antipsicóticos.
antipsicóticos e ansiolíticos.
antidepressivos e ansiolíticos.

46. A Farmacotécnica permite conhecimento das fo rmas farmacêuticas (sólidas, semissólidas, liqu idas, retais, vaginais, oftálmicas, auriculares e p arenterais). As preparações tópicas semiss ólidas
de ação são local ou por penetração percutânea
dos fármacos podem ser aplicadas na pele ou em
mucosas. São exemplos de preparações tópicas
semissólidas:
(A)
(B)
(C)
(D)

pastas, cremes, géis, pomadas.
Cápsulas de hidrogel.
Supositórios.
Emulsões e comprimidos.
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47. O antiinflamatório não esteroidal (AINE) derivado
do ácido fenilacético denominado diclofenaco é
utilizado no tratamento de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Distrofia neurogênica.
Ulcera peptica.
Agente bacteriano.
Lombalgia.

48. A adesão de uma Política Nacional de Medic amentos pelo Brasil definiu diretrizes básicas das
prioridades e as responsabilidades dos gestores
do Sistema Único de Saúde. Qual dos itens de scritos a seguir faz parte das diretrizes?
(A)
(B)
(C)
(D)

garantir segurança, eficácia e qualidade dos
medicamentos.
Comercialização de medicamentos.
Economia com medicamentos.
Divulgação de Medicamentos modernos.

49. O fracionamento de medicamentos é um processo
de manipulação de produtos farmacêuticos ac abados. Os medicamentos que podem ser entregues para o paciente e fracionado na farmácia da
rede nacional do SUS sem alterar a segurança p ara o mesmo seria:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pomadas.
Injetáveis.
Vacinas.
cápsulas, comprimidos e drágeas.

50. A via de absorção torna-se particularmente importante quando os agentes químicos contaminados
são lipofílicos. As condições de trabalho e o manuseio dos agentes antineoplásicos, de forma
inadequada, podem favorecer a exposição ocup acional. Assim, a via que tem sido relacionada c omo a mais importante para exposição do manip ulador:
(A)
(B)
(C)
(D)

Inalatória.
Retal.
Oral.
Subcutânea.
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