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2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
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6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
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comunique imediatamente ao fiscal.
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exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

01. Analise as alternativas a seguir e assinale 
a que NÃO contém um dos princípios que devem 
embasar o sistema educacional brasileiro, segundo 
a Constituição Federal.

a) Existência exclusiva de instituições públicas de 
ensino.
b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber.
c) Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas.
d) Valorização dos profissionais da educação 
escolar.
________________________________________

02. Leia a seguinte notícia jornalística, publicada 
em 5 de abril deste ano, e assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna.

“O ex-presidente _________________ está mais 
perto da prisão. Por seis votos a cinco, em uma 
sessão que durou quase onze horas, o Supremo 
Tribunal Federal rejeitou, na madrugada desta 
quinta-feira, o habeas corpus pedido pela defesa 
do réu. Assim, ele pode se tornar o primeiro ex-
presidente a ser preso desde a redemocratização”. 
(Jornal O Globo, 05/04/18, com adaptações).

a) Fernando Collor de Mello
b) Luiz Inácio Lula da Silva
c) Fernando Henrique Cardoso
d) José Sarney
________________________________________

03. Em relação à estrutura administrativa da 
República do Brasil, assinale a alternativa que indica 
o órgão responsável pela formulação e execução 
da sua política econômica.

a) Casa Civil.
b) Ministério da Fazenda.
c) Câmara dos Deputados.
d) Supremo Tribunal Federal.
________________________________________

04. Considere a seguinte reflexão sobre a 
cultura brasileira e assinale a alternativa que melhor 
define o conceito de “miscigenação”.

“A cultura brasileira, em sua essência, é composta 
por uma diversidade cultural, fruto da aproximação 
que se desenvolveu desde os tempos coloniais entre 
diferentes povos. Se é verdade que portugueses, 
indígenas e africanos estiveram em permanente 
contato, também é fato que essa aproximação foi 
marcada pela exploração e pela violência impostas 

a índios e negros pelos colonizadores, os quais 
buscavam impor seus valores, sua religião e seus 
interesses”. (RIBEIRO, Paulo. Cultura brasileira: da 
diversidade à desigualdade. In: Brasil Escola, com 
adaptações).

a) Fusão e integração entre diferentes sociedades 
e culturas.
b) Repugnância a pessoas e coisas provenientes 
de países estrangeiros.
c) Sociedade que considera a sua cultura superior 
às demais.
d) Teoria segundo a qual toda cultura é resultado de 
um processo evolutivo.
_______________________________________
QUESTÕES 05 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o texto abaixo para responder as 
questões 05 a 10.

Sair da caixa é emergencial

Quando permanecemos por longo tempo com os 
mesmos sistemas de vida, com as mesmas formas 
de analisarmos os fatos e não nos conscientizamos 
que esta “robotização” de hábitos nos impede 
de assimilar novas ideias, tornando-nos inábeis 
para perceber uma situação sob outros ângulos. 
Apegados a um determinado padrão de conduta, 
invariavelmente encontraremos dificuldades para 
solucionar impasses.

Assim, devemos refletir sobre nossas atitudes frente 
aos desafios: se temos ousadia, se agimos com 
espírito investigativo, se exercitamos a iniciativa e 
a criatividade, se percebemos possíveis limites em 
nosso desempenho, se assumimos uma postura 
mais contributiva para o alcance de resultados. Isto 
tudo significa ir além do convencional e descortinar 
atalhos para impasses. A rigor, significa pensar e 
agir fora da caixa.

A flexibilidade é a característica do milênio, uma 
atitude imperativa de predispor nossa mente para 
uma realidade de mudanças rápidas. Sendo assim, 
pratiquemos o pensar e o agir fora da caixa, no 
mínimo aumentamos substancialmente as chances 
de nos realizarmos pessoal e profissionalmente.

(Texto adaptado. Gerente de carreiras do IBMEC-
RJ, O Estado de São Paulo, 11 Novembro 2012. 
Disponível em:  http://economia.estadao.com.
br/noticias/geral,sair-da-caixa-e-emergencial-
imp-,958774. Acessado em: 15/04/2018)
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05. De forma resumida, a expressão “sair da 
caixa” significa: 

a) Sair do lugar comum e buscar novas alternativas, 
ideias para alcançar os objetivos desejados.
b) Sair do emprego que aprisiona, limita a 
capacidade do profissional.
c) Sair da zona de conforto e encarar desafios sem 
refletir a respeito das ações realizadas.
d) Sair de situações desconfortáveis e procurar um 
lugar seguro para as suas expectativas profissionais.
________________________________________

06. O termo “robotização” está empregado de 
forma coerente no texto, porque:

a) O texto fala de tecnologia e avanços da 
mecanização.
b) Significa a incapacidade do indivíduo de refletir 
de forma ampla em determinadas situações.
c) Indica a capacidade do homem de se adequar a 
diferentes situações de forma rápida.
d) Representa a habilidade do indivíduo de realizar 
um trabalho de forma mecânica e perfeita.
________________________________________

07. Assinale a alternativa que justifica 
corretamente a falta de acento na palavra “ideias”.

a) Não são acentuadas proparoxítonas terminadas 
em: as.
b) As paroxítonas plurais não recebem acento.
c) Trata-se de um descuido do escritor, portanto um 
erro gramatical.
d) As paroxítonas com ditongo “ei” aberto perderam 
o acento.
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que o verbo NÃO 
está flexionado em primeira pessoa:

a) Não nos conscientizamos.
b) Invariavelmente encontraremos dificuldades para 
solucionar impasses
c) Isto tudo significa ir além do convencional.
d) Devemos refletir sobre nossas atitudes.
________________________________________

09. Assinale a alternativa em que o elemento de 
coesão destacado marca uma relação de condição.

a) SENDO ASSIM, pratiquemos o pensar e o agir 
fora da caixa.
b) SE assumimos uma postura mais contributiva 
para o alcance de resultados.
c) QUANDO permanecemos por longo tempo com 
os mesmos sistemas de vida.
d) ASSIM, devemos refletir sobre nossas atitudes 
frente aos desafios.

10. “(...) no mínimo aumentamos 
substancialmente as chances de nos realizarmos 
pessoal e profissionalmente.”

Do trecho acima, qual palavra pode ser retirada, 
sem afetar a compreensão, por ser um termo 
acessório da oração.

a) Aumentamos
b) Chances
c) Substancialmente
d) De
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 -  MATEMÁTICA

11. Num bairro de uma cidade onde 
residem 2000 habitantes, 400 fazem compra no 
supermercado X, 300 no supermercado Y e 200 em 
ambos. Selecionando-se uma pessoa ao acaso, 
qual a probabilidade dessa pessoa fazer compra no 
supermercado X ou Y?

a) 15%
b) 20%
c) 25%
d) 50%
________________________________________

12. Um grupo de 8 professores de português 
demorou 18 dias para corrigir as provas de 
redação de um concurso. Considerando a mesma 
intensidade, quantos dias levarão 24 professores 
para corrigir as provas?

a) 3
b) 6
c) 8
d) 10
________________________________________

13. Área de uma figura plana está relacionada 
com o conceito de sua extensão em duas dimensões. 
Utilizamos a área do quadrado de lado unitário 
como referência de unidade de área, conhecido por 
metro quadrado sua unidade de medida no sistema 
internacional. Ao aumentarmos a medida dos lados 
de um quadrado em 5% a sua área fica aumentada 
de:

a) 10,25%
b) 12,50%
c) 15,15%
d) 20,00%
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14.  A Progressão Aritmética caracteriza uma 
sequência numérica em que seus elementos são 
espaçados sempre por um mesmo valor. Temos em 
uma progressão aritmética de razão positiva a soma 
dos três primeiros termos igual a 18 e o produto dos 
três primeiros termos igual a 162, então o quinto 
termo dessa progressão é igual a:

a) 5
b) 7
c) 12
d) 15
________________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. Com base na Lei Orgânica do Município de 
Francisco Beltrão, é CORRETO afirmar que serão 
realizadas pela Câmara de Vereadores:

a) 30 (trinta) sessões ordinárias anuais, no máximo, 
conforme discipline o Regimento Interno da Câmara.
b) 30 (trinta) sessões ordinárias anuais, no mínimo, 
conforme discipline o Regimento Interno da Câmara.
c) 20 (vinte) sessões ordinárias anuais, no máximo, 
conforme discipline o Regimento Interno da Câmara.
d) 20 (vinte) sessões ordinárias anuais, no mínimo, 
conforme discipline o Regimento Interno da Câmara.
________________________________________

16. Sobre o Poder Executivo, de acordo com 
a Lei Orgânica do Município de Francisco Beltrão, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse na 
sessão solene de instalação da Câmara, no dia 1º 
de janeiro do ano subsequente ao da Eleição.
b) Em caso de impedimento temporário ou de 
vacância do cargo, substituirá o Prefeito, o Vice-
Prefeito e no impedimento deste o Presidente da 
Câmara, até a cessação do impedimento ou término 
do Mandato.
c) O Prefeito só poderá ausentar-se do Município 
por período superior a 10 (dez) dias, ou do País, por 
qualquer tempo, quando regularmente licenciado 
pela Câmara.
d) Compete ao Prefeito, entre outras atribuições, 
sancionar, promulgar e fazer cumprir as leis 
aprovadas pela Câmara, expedindo decretos e 
regulamentos para a sua fiel execução.

17. De acordo com o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Francisco Beltrão, o direito 
de o servidor pleitear na esfera administrativa quanto 
às infrações puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de 
cargo em comissão, prescreve em:

a) 5 (cinco) anos.
b) 2 (dois) anos.
c) 180 (cento e oitenta) dias.
d) 90 dias (noventa) dias.
________________________________________

18. Conforme o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Francisco Beltrão, os cargos que se 
destinam exclusivamente às funções de direção, 
chefia e assessoramento, são os:

a) De provimento efetivo.
b) Em comissão.
c) Políticos.
d) Regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.
________________________________________

19. A tintura de Iodo é uma solução empregada 
como antisséptico tópico em curativos no tratamento 
de feridas. Para o preparo de uma solução hidro 
alcoólica foram dissolvidos 4,0 gramas de iodo 
em quantidade suficiente para preparar 250 mL 
de solução, desta forma, qual a concentração em 
termos de porcentagem de iodo (p/v) da solução? 

a) 1,6 %
b) 5,0 %
c) 3,2 %
d) 2,0 %
________________________________________

20. O processo de envelhecimento da pele pode 
ocorrer tanto por causas genéticas, hormonais, 
além de fatores ambientais. O ácido glicólico é 
um ativo muito empregado no rejuvenescimento 
fácil, pois possuiu ação hidratante, esfoliante e 
clareadora. Para se preparar uma formulação com 
ácido glicólico a 5 % (v/p) em creme hidratante em 
quantidade suficiente para (qsp) 30 gramas, qual 
a quantidade de ácido glicólico em volume a ser 
medido e creme a ser pesado?

a) 5,0 ml de ácido glicólico e 25,0 gramas de creme 
hidratante.
b) 1,5 ml de ácido glicólico e 30,0 gramas de creme 
hidratante.
c) 1,5 ml de ácido glicólico e 28,5 gramas de creme 
hidratante.
d) 1,0 ml de ácido glicólico e 29,0 gramas de creme 
hidratante.
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21. Forma Farmacêutica sólida destinado 
a ser dissolvido ou disperso em água antes 
da administração. Sendo um pó contendo, em 
adição ao ingrediente ativo, substâncias ácidas 
e carbonatos ou bicarbonatos, os quais liberam 
dióxido de carbono quando o pó é dissolvido em 
água.

a) Pó efervescente.
b) Pó para colutório.
c) Pó para suspensão.
d) Pó para suspensão injetável.
________________________________________

22. Conforme a Portaria Nº 344/98 que dispõe 
sobre substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial, assinale a alternativa INCORRETA 
quanto à notificação de receita.

a) A Notificação de Receita é o documento que,  
acompanhado de receita, autoriza a dispensação 
de medicamentos à base de substâncias constantes 
das listas “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3”, “B1” e 
“B2” (psicotrópicas).
b) A Notificação de Receita será retida pela farmácia 
ou drogaria e a receita devolvida ao paciente 
devidamente carimbada, como comprovante do 
aviamento ou da dispensação.
c) A Notificação de Receita não será exigida 
para pacientes internados nos estabelecimentos 
hospitalares, médico ou veterinário, oficiais ou 
particulares, porém a dispensação se fará mediante 
receita ou outro documento equivalente (prescrição 
diária de medicamento), subscrita em papel privativo 
do estabelecimento.
d) A Notificação de Receita é personalizada 
e intransferível, devendo conter somente 
uma substância das listas “A1”, “A2” e “A3” 
(entorpecentes) e “B1”, “B2” e C2 (psicotrópicas), e 
“C3” (imunossupressoras).
________________________________________

23. A Resolução RDC Nº 44/2009 dispõe 
sobre Boas Práticas Farmacêuticas, conforme as 
alternativas apresentadas abaixo, em relação às 
condições de armazenamento, assinale a alternativa 
CORRETA.

I. Todos os produtos devem ser armazenados 
de forma ordenada, seguindo as especificações 
do fabricante e sob condições que garantam 
a manutenção de sua identidade, integridade, 
qualidade, segurança, eficácia e rastreabilidade.

II. O Procedimento Operacional Padrão (POP) 
deverá definir medidas a serem tomadas quando 
forem verificadas condições inadequadas para o 
armazenamento.

III. Os produtos devem ser armazenados em 
gavetas, prateleiras ou suporte equivalente, 
afastados do piso, parede e teto, a fim de permitir 
sua fácil limpeza e inspeção.

IV. Os produtos violados, vencidos, sob suspeita de 
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração 
devem ser segregados em ambiente seguro e 
diverso da área de dispensação e identificados 
quanto a sua condição e destino, de modo a evitar 
sua entrega ao consumo.

a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
________________________________________

24. Das alternativas apresentadas abaixo sobre 
a dispensação de medicamentos (conforme a 
Resolução RDC Nº 44/2009), assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O estabelecimento farmacêutico deve assegurar 
ao usuário o direito à informação e orientação 
quanto ao uso de medicamentos.

II. Não podem ser dispensados medicamentos 
cujas receitas estiverem ilegíveis ou que possam 
induzir a erro ou confusão.

III. No momento da dispensação dos medicamentos 
deve ser feita a inspeção visual para verificar, no 
mínimo, a identificação do medicamento, o prazo 
de validade e a integridade da embalagem.

IV. A dispensação de medicamentos genéricos, no 
que tange à intercambialidade, deve ser feita de 
acordo com o disposto na legislação específica.

V. A dispensação de medicamentos sujeitos a 
controle especial deve atender às disposições 
contidas na legislação específica.

a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Somente a afirmativa IV está incorreta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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25. A RDC N° 67/2007, dispõe sobre as Boas 
Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais 
e Oficinais para Uso Humano em farmácias. Das 
alternativas abaixo, em relação às DEFINIÇÕES, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Assistência farmacêutica: conjunto de ações 
e serviços relacionadas com o medicamento, 
destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas 
por uma comunidade. Envolve o abastecimento de 
medicamentos em todas e em cada uma de suas 
etapas constitutivas, a conservação e controle de 
qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos 
medicamentos, o acompanhamento e a avaliação 
da utilização, a obtenção e a difusão de informação 
sobre medicamentos e a educação permanente dos 
profissionais de saúde, do paciente e da comunidade 
para assegurar o uso racional de medicamentos.

b) Atenção farmacêutica: é um modelo de prática 
farmacêutica, desenvolvida no contexto da 
Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, 
valores éticos, comportamentos, habilidades, 
compromissos e corresponsabilidades na prevenção 
de doenças, promoção e recuperação da saúde, de 
forma integrada à equipe de saúde. É a interação 
direta do farmacêutico com o usuário, visando uma 
farmacoterapia racional e a obtenção de resultados 
definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria 
da qualidade de vida. Esta interação também 
deve envolver as concepções dos seus sujeitos, 
respeitadas as suas especificidades.

c) Base galênica: preparação composta de uma 
ou mais matérias-primas, com fórmula definida, 
destinada a ser utilizada como veículo/excipiente de 
preparações farmacêuticas.

d) Bioterápico: estado final de apresentação que os 
princípios ativos farmacêuticos possuem após uma 
ou mais operações farmacêuticas executadas com 
ou sem a adição de excipientes apropriados, a fim de 
facilitar a sua utilização e obter o efeito terapêutico 
desejado, com características apropriadas a uma 
determinada via de administração.
_________________________________________

26. Qualquer que seja a doença, de longa duração 
ou passageira, o tratamento deve ser bem entendido 
pelo paciente. A promoção do uso racional de 
medicamentos é um componente muito importante 
de uma política nacional de medicamentos. Das 
alternativas apresentadas, qual NÃO está relacionada 
com o uso racional de medicamentos.

a) Usar os medicamentos nas doses, horários e 
pelo tempo recomendados.
b) O alívio da dor ou o desaparecimento dos 
sintomas ou sinais significa a cura da doença. 
Assim, interrompa o tratamento antes do prazo e 
informe seu médico.
c) Não altere as doses receitadas.
d) Não abra cápsulas, não quebre ou tente dividir 
comprimidos. Usar os medicamentos conforme a 
receita, as informações da bula e as orientações 
do profissional da Saúde.
________________________________________

27. Conforme a Constituição Federal de 1988, 
a “Saúde é direito de todos e dever do Estado”. 
Assim foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), 
um dos maiores sistemas públicos de saúde do 
mundo. Em relação à Estrutura do SUS, assinale a 
alternativa CORRETA.

I. Ministério da Saúde: Gestor nacional do SUS, 
formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia 
políticas e ações, em articulação com o Conselho 
Nacional de Saúde. Atua no âmbito da Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT) para pactuar o Plano 
Nacional de Saúde. Integram sua estrutura: 
Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, Hemobrás, Inca, 
Into e oito hospitais federais.

II. Secretaria Estadual de Saúde: Participa da 
formulação das políticas e ações de saúde, 
presta apoio aos municípios em articulação com 
o conselho estadual e participa da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e 
implementar o plano estadual de saúde.

III. Secretaria Municipal de Saúde: Planeja, 
organiza, controla, avalia e executa as ações e 
serviços de saúde em articulação com o conselho 
municipal e a esfera estadual para aprovar e 
implantar o plano municipal de saúde.

IV. Conselho de Saúde: no âmbito de atuação 
(Nacional, Estadual ou Municipal), em caráter 
permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde 
e usuários, 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.

a) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão incorretas.
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

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

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 21/05/2018.

28. Via de administração compreende a 
forma que o medicamento será administrado. 
Medicamentos destinados à administração 
pela boca é uma técnica segura e não requer 
técnica estéril na sua preparação. Nessa via os 
medicamentos podem ser na apresentação de 
comprimidos, drágeas, cápsulas ou líquidos. A 
via de administração em questão é?

a) Via oral.
b) Via ocular.
c) Via dérmica.
d) Via injetável.
______________________________________

29.  A codeína é um analgésico derivado 
do ópio, usada para o alívio da dor moderada. 
Conforme a Portaria Nº 344/98 esse medicamento 
está sujeito à notificação de receita da lista:

a) Lista B2 – Substâncias psicotrópicas 
anorexígenas.
b) Lista C2 – Substâncias retinóicas.
c) Lista A2 – Substâncias entorpecentes.
d) Lista A1 -  Substâncias entorpecentes. 

30. Conservar medicamentos é manter os 
produtos em condições satisfatórias de estocagem 
para manutenção de sua estabilidade e integridade 
durante o período de vida útil. Diante disso, 
assinale a alternativa CORRETA quanto aos fatores 
extrínsecos relacionados às condições ambientais 
como temperatura, ventilação, luminosidade e 
umidade.

I. A temperatura é uma condição ambiental 
diretamente responsável por grande número de 
alterações e deteriorações nos medicamentos. 
Elevadas temperaturas são contraindicadas para 
medicamentos porque podem acelerar a indução 
de reações químicas, ocasionando a decomposição 
dos produtos e alterando a sua eficácia.

II. Dependendo da forma farmacêutica do 
medicamento, a alta umidade pode afetar a 
estabilidade do mesmo, favorecendo o crescimento 
de fungos e bactérias, podendo desencadear 
algumas reações químicas.

III. A incidência direta de raios solares sobre os 
medicamentos acelera a velocidade das reações 
químicas, alterando a estabilidade dos mesmos. 
Essa ação leva à ocorrência de reações químicas 
(principalmente, óxido-redução).

IV. Os medicamentos armazenados em áreas 
úmidas podem sofrer alterações na consistência, 
sabor, odor, cor, tempo de desintegração.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Somente a afirmativa I está incorreta.
d) Somente a afirmativa III está incorreta. 


