
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO 
ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 001/2017  

CARGO: FARMACÊUTICO 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:   

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português, 05 

(cinco) questões de conhecimentos gerais e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 

(Texto) 

 

QUESTÃO 01. Assinale a alternativa cuja expressão completa corretamente as lacunas I, II e III presentes no 
Texto acima nas linhas 2, 31 e 37 respectivamente: 

 
(A) I: a; II: às; III: tem. 
(B) I: à; II: as; III: tem. 
(C) I: à; II: às; III: têm. 
(D) I: a; II: às; III: têm. 
 
  



QUESTÃO 02. Analise o trecho abaixo: 
 
“Inegavelmente, nos últimos anos as mulheres consolidaram posição de destaque em diversas áreas. Profissões 
que no século passado eram dominadas por homens estão passando a ter suas fileiras preenchidas por 
mulheres.”. (linhas 17 a 21). 
 

Considerado o trecho acima e o contexto em que está inserido, é apropriado afirmar: 
 

(A) Não se pode negar que nos últimos anos as mulheres consolidaram posição de destaque em áreas variadas. 
As fileiras das profissões que eram dominadas e preenchidas somente por homens no passado, hoje são 
preenchidas pelas mulheres. 

(B) Atualmente várias profissões ainda são preenchidas em sua maioria por homens, contradizendo todos os 
princípios feministas. 

(C) Apesar de hoje a mulher ocupar funções que antigamente eram ocupadas apenas por homens, não se pode 
negar que a mão de obra masculina sempre foi muito mais valorizada. 

(D) A mão de obra feminina é mais detalhista e por isso alcançou patamares tão altos nas últimas décadas. 
 

QUESTÃO 03. Analise o trecho abaixo: 
 
“Esta data, hoje ressignificada pela amplitude do tema, é marcada por inúmeras vozes e pleitos, por inúmeras 
pautas e anseios, alicerçados nos mais diversos graus de emoção, razão, pensamentos e reflexões...”. (linhas 4 a 
8). 
 

Assinale a alternativa cuja substituição não afetaria o sentido da palavra em destaque no trecho: 
 

(A) Lacuna. 
(B) Amplidão. 
(C) Carência. 
(D) Exiguidade. 
 

QUESTÃO 04. A palavra “igualitária” (linha 33) retirada do Texto é acentuada pela mesma regra de acentuação 
da palavra: 

 

(A) “Rápida” (linha 31) 
(B) “Áreas” (linha 19) 
(C) “Histórico” (linha 11) 
(D) “Século” (linha 19) 
 

QUESTÃO 05. Analise o trecho abaixo: 
 

“Inegavelmente, nos últimos anos as mulheres consolidaram posição de destaque em diversas áreas.”. (linhas 
17 a 19). 
 

Assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra a palavra sublinhada: 
 

(A) Pretérito mais-que-perfeito do Indicativo. 
(B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
(C) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
(D) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
 

QUESTÃO 06. Analise a frase: “A palavra “assento” não leva acento gráfico!” 
 

“Homônimas são palavras que podem ter a mesma pronúncia, ou a mesma grafia, ou, ainda, a mesma pronúncia 
e a mesma grafia; em todos os casos, os significados são diferentes.” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Com base 
na citação, assinale a alternativa que representa a classificação das palavras sublinhadas na frase: 
 
(A) Homófonas heterográficas. 
(B) Homógrafas heterofônicas. 
(C) Homógrafas Homófonas. 
(D) Parônimas. 



QUESTÃO 07. De acordo com as normas de concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta 
concordância correta: 

 
(A) Fazem cinco anos que namoro. 
(B) Daqui até a praia é dois quilômetros. 
(C) Eu e tu farás as compras no mercado. 
(D) Tratava-se de problemas graves.  
 
QUESTÃO 08. Analise o trecho: “Naquele tempo, eu chegava à Bahia sempre na quarta-feira.”. 
 
Assinale a alternativa que justifica a regra gramatical pela qual se utilizou a crase em “à”: 
 
(A) Faz-se o uso obrigatório da crase em locuções conjuntivas, como em “eu chegava”. 
(B) Faz-se o uso obrigatório da crase depois de palavras masculinas, como é o caso da palavra “chegava”. 
(C) Há a contração entre preposição “a” exigida pela regência verbal de “chegava” e artigo definido “a” antes 

da palavra feminina “Bahia”. 
(D) Faz-se o uso obrigatório da crase depois de verbos, como é o caso de “chegava”. 
 
QUESTÃO 09. Analise a frase: “Jamais nos enfraqueçamos diante dos obstáculos.”. 
 
Acerca dos conhecimentos sobre colocação pronominal, assinale a alternativa que se refere às palavras 
sublinhadas: 
 
(A) Trata-se de um pronome subcrítico. 
(B) Trata-se de um pronome mesoclítico. 
(C) Trata-se de um pronome enclítico. 
(D) Trata-se de um pronome proclítico. 
 
QUESTÃO 10. Analise as orações a seguir: 
 
I. A música eletrônica invade a folia do Carnaval. 
II. O turismo acelera a economia e surgem mais ofertas de emprego. 
III. Os dias de verão são muito quentes. 
 
Das orações acima, assinale a alternativa que corresponde a um período simples: 
 
(A) Apenas III corresponde a um período simples. 
(B) Apenas I e III correspondem a um período simples. 
(C) Apenas II e III correspondem a um período simples. 
(D) I, II e III correspondem a um período simples. 

 

II - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. Anteriormente dá emancipação, o município de Erebango era dividido em 5 (cinco) distritos. 

Assinale a alternativa que representa corretamente estes distritos. 
 
(A) Erebango; Ipiranga do Oeste; Getúlio Vargas; Peixoto Aguiar e Souza Ramos 
(B) Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Floriano Peixoto; Souza Ramos e Quatro Irmãos 
(C) Erebango; Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Floriano Peixoto e Souza Ramos 
(D) Erebango; Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Paulo Bento e Souza Ramos 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 

 
  



QUESTÃO 12. O Brasão é um dos símbolos municipais que representam, refletem e reforçam o sentimento de 
união dos erebanguense. No Brasão contém um escudo que é dividido em três campos, quais são as cores 
destes três campos que compõe este escudo? Analise as alternativas e assinale a correta. 

 
(A) Vermelho; Dourado e Verde 
(B) Verde; Amarelo e Vermelho 
(C) Amarelo; Verde e Prateado 
(D) Dourado; Prateado e Vermelho 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 

 
QUESTÃO 13. Um dos pontos turísticos do Município de Erebango que está localizado na Linha Chalé é? Analise 

as alternativas e assinale a correta. 
 
(A) Camping Sielski 
(B) Balneário Pôr do Sol 
(C) Centro de Tradições Gaúchas – CTG Serrano do Combate 
(D) Fogo de chão Danilo Webber 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 
 
QUESTÃO 14. A Bandeira é um dos símbolos municipais que é obrigatoriamente hasteada nas repartições 

públicas, escolas, autarquias e mantém a tradição das cores municipais. Quais são as cores oficiais da 
bandeira? Analise as alternativas e assinale a correta. 

 
(A) Verde e Branco 
(B) Branco e Vermelho 
(C) Verde e Amarelo 
(D) Amarelo e Branco 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 

 
QUESTÃO 15. Analise e complete as lacunas do trecho a seguir referente a um dos pontos históricos de 

Erebango/RS. Analise as alternativas e assinale a correta. 
 
“Um importante ponto histórico do município de Erebango/RS é o(a) ____________________, que foi palco de 

um confronto revolucionário entre ________________ e _________________ na Revolução de 1923.”  
 
(A) Camping Sielski;  Caudilhos;  Pica-paus 
(B) Cemitério do Combate;  Chimangos;  Maragatos. 
(C) Praça Gregório Kruker;  Caudilhos;  Pica-paus 
(D) Praça Gregório Kruker;  Chimangos;  Maragatos 

Fonte: http://www.turismo.rs.gov.br/cidade/425/erebango acessado em 13/03/2017 

 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. Sobre os tipos de sistema de distribuição de medicamentos presentes na Farmácia Hospitalar é 

correto afirmar: 
 
(A) No sistema de dose unitária a dispensação é feita pela enfermagem. 
(B) Comparada com a dose coletiva, a dose unitária apresenta maior quantidade de perdas e desvios. 
(C) Um dos objetivos do uso do sistema de dose única é reduzir incidência de erros de administração de 

medicamentos. 
(D) O sistema de dose única possui baixo custo de implementação.  
 
  



QUESTÃO 17. A participação da comunidade em sua gestão é um dos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Sobre a forma que a participação social é realizada é correto afirmar: 

 
(A) A Conferência Nacional de Saúde reúne-se a cada dois anos com o objetivo de discutir as despesas de custeio 

e de capital do Ministério da Saúde. 
(B) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, 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. 

(C) O Conselho de Saúde é convocado pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pela Conferência de 
Saúde. 

(D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos 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. 

 
QUESTÃO 18. Infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital 

e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a 
hospitalização. O programa de Controle de Infecções Hospitalares é considerado o conjunto de ações 
desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução mínima possível da incidência e da 
gravidade das infecções hospitalares.  

 
Acerca deste tema, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso nas afirmações a seguir e assinale a alternativa 
que corresponde a ordem em que aparecem: 
 
I. (__) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deverá ser composta por profissionais da área de saúde, 

de nível superior, formalmente designados. 
II. (__) No Controle de Infecção Hospitalar são considerados pacientes críticos: Pacientes de terapia intensiva 

(adulto, pediátrico e neonatal); Pacientes de berçário de alto risco; Pacientes queimados; Pacientes 
submetidos a transplantes de órgãos; Pacientes hemato-oncológicos; Pacientes com Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida. 

III. (__) A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada e 
que tornou-se evidente logo após o nascimento, por exemplo herpes simples, toxoplasmose, rubéola, e sífilis 
é considerada uma infecção hospitalar. 

IV. (__) Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares é a observação ativa, sistemática e contínua de sua 
ocorrência e de sua distribuição entre pacientes, hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam 
o risco de sua ocorrência, com vistas à execução oportuna das ações de prevenção e controle. 

 
(A) V, V, F, V 
(B) V, V, V, V 
(C) F, V, F, V 
(D) V, F, F, V 
 
QUESTÃO 19. A padronização de medicamentos facilita os processos de aquisição, armazenamento, distribuição 

e gerenciamento do estoque, pois racionaliza a quantidade de itens. Sobre este tema é incorreto afirmar: 
 
(A) Com a padronização de medicamentos busca-se, entre outros objetivos, disciplinar o receituário e a 

uniformidade da terapêutica, para o estabelecimento de protocolos criteriosos. 
(B) Com uma padronização eficaz consegue-se reduzir o custo da terapêutica, sem prejuízos para a segurança 

e a efetividade do tratamento. 
(C) Na padronização de medicamentos consegue-se reduzir os custos com estoques de medicamentos que 

apresentem o mesmo fim terapêutico. 
(D) Uma padronização eficaz leva ao aumento de produtos utilizados.  
 
  



QUESTÃO 20. Sobre a biotransformação de medicamentos, é incorreto afirmar: 
 
(A) Embora o fígado seja, em termos quantitativos, o órgão mais importante no metabolismo dos fármacos, 

todos os tecidos do corpo são capazes de metabolizar, em certo grau, os fármacos. Os locais particularmente 
ativos incluem a pele, os pulmões, o trato gastrintestinal e os rins. 

(B) As reações de conjugação ocorrem de forma dependente das reações de oxidação/redução, desta forma as 
enzimas envolvidas nas reações de oxidação/redução e de conjugação/hidrólise não competem pelos 
substratos. 

(C) Os fármacos podem ser biotransformados por oxidação, redução, hidrólise, hidratação, conjugação, 
condensação ou isomerização; mas, qualquer que seja o processo, o objetivo é de facilitar sua excreção. 

(D) Muitas das enzimas P450 exibem especificidades parcialmente superpostas que, em seu conjunto, permitem 
ao fígado reconhecer e metabolizar uma ampla série de xenobióticos. 

 
QUESTÃO 21. Entre as categorias de interações medicamentosas, os efeitos sobre a biotransformação têm uma 

importância clínica especial. Nesta categoria, são interações medicamentosas conhecidas, exceto: 
 
(A) A indução enzimática pelo antibiótico rifampicina faz com que a contracepção hormonal à base de 

estrogênio seja ineficaz em doses convencionais 
(B) A erva-de-são-João, um fitoterápico, produz indução da 3A4 do P450 e, por conseguinte, reduz o efeito da 

contracepção hormonal à base de estrogênio. 
(C) A cimetidina age como inibidor enzimático e no uso concomitante com o beta bloqueador propranolol há 

risco maior de bradicardia. 
(D) A carbamazepina é capaz de inibir as enzimas do citocromo P450, e assim, inibir sua própria 

biotranformação, aumentando sua toxicidade. 
 
QUESTÃO 22. Os tipos de receptores aos quais os fármacos se ligam tem influência na forma como o fármaco 

irá funcionar. Sobre os tipos de receptores conhecidos e suas características é incorreto afirmar: 
 
(A) Os efeitos produzidos através da ligação em um receptor ionotrópico são em conseqüência da síntese 

alterada de proteínas e, portanto, de início lento. 
(B) Os receptores ionotrópicos participam principalmente da transmissão lenta. 
(C) Nos receptores acoplados à proteína G a ligação do ligante e a abertura do canal ocorrem em milissegundos. 
(D) Duas vias chaves são controladas por receptores através de proteínas G: a via da adenilato ciclase/cAMP e 

a via da fosfolipase C/trifosfato de inositol/ diacilglicerol. 
 
QUESTÃO 23. São medicamentos antimicrobianos que agem na parede celular, exceto: 
 
(A) Imipenem. 
(B) Cefalexina. 
(C) Sulfametoxazol. 
(D) Vancomicina. 
 
QUESTÃO 24. Através do Programa Farmácia Popular, são fornecidos à população para o tratamento de asma 

os medicamentos sulfato de salbutamol, brometo de ipratrópio e diproprionato de beclametasona. Tais 
medicamentos são respectivamente: 

 
(A) Antagonista adrenérgico, agonista muscarínico e broncodilatador de ação rápida. 
(B) Agonista beta adrenérgico, antagonista muscarínico e glicocorticóide. 
(C) Agonista alfa adrenérgico, antagonista beta adrenérgico e glicocorticóide. 
(D) Glicocorticóide, agonista beta adrenérgico e xantina.  
 
QUESTÃO 25. São classes de anti-hipertensivos disponíveis para uso clínico, exceto: 
 
(A) Agonistas alfa adrenérgicos. 
(B) Bloqueadores do canal de cálcio. 
(C) Inibidores direto da renina. 
(D) Agonistas muscarínicos. 
 


