
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
EDITAL Nº 051/2016

DATA DA PROVA: 11/09/2016

CARGO:
ATENDENTE DE FARMÁCIA

(NÍVEL MÉDIO INCOMPLETO)
Conhecimentos Gerais: Questões 01 a 08; Matemática: Questões 09 a 14;

Língua Portuguesa: Questões 15 a 20; Conhecimentos Específicos: Questões 21 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

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 ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e 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 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.

14 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.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 08 - CONHECIMENTOS GERAIS

01. A  região Sul do Brasil é composta por três 
estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do  Sul. Assinale a alternativa que indica, 
respectivamente, o nome das capitais dessas 
unidades federativas.
a) Curitiba, Chapecó e Caxias do Sul.
b) Londrina, Blumenau e Pelotas.
c) Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.
d) Londrina, Joinville e Santa Maria.
________________________________________

02. Antes de se tornar uma nação independente, 
em 1822, o Brasil foi colônia de qual país europeu?
a) Espanha.
b) Itália.
c) Portugal.
d) Inglaterra.
________________________________________

03. Salvador e Rio de Janeiro já ocuparam, 
no passado, a posição  de capitais do Brasil. 
Atualmente, é capital da República Federativa do 
Brasil:
a) São Paulo.
b) Curitiba.
c) Belo Horizonte.
d) Brasília.
________________________________________

04. Leia a seguinte análise, sobre a atual questão 
ambiental, e assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna:

“Do ponto de vista ambiental, a questão do 
_______________ é um dos maiores desafios 
ambientais que o homem tem hoje pela frente. 
Havendo essas mudanças climáticas no planeta, 
teremos alterações também no padrão de chuva, na 
agricultura e no acesso à água”. (Revista Ambiente 
& Sociedade, 2007).

a) aquecimento global
b) desenvolvimento sustentável
c) assoreamento dos rios
d) terrorismo internacional
________________________________________

05. A divisão do Brasil em regiões foi estabelecida 
pelo IBGE na década de 1970. Assinale a alternativa 
que indica a região do Brasil em que se localiza o 
Estado do Paraná.
a) Norte.
b) Sul.
c) Leste.
d) Oeste.

06. O Estado do Paraná faz divisa com dois países 
sul-americanos. Quais países são esses?
a) Argentina e Paraguai.
b) Bolívia e Peru.
c) Colômbia e Venezuela.
d) Uruguai e Chile.
________________________________________

07. Dentre os municípios paranaenses abaixo 
mencionados, assinale a alternativa que indica 
aquele que apresenta a MENOR população.
a) Apucarana.
b) Curitiba.
c) Londrina.
d) Maringá.
________________________________________

08. Assinale a alternativa que apresenta a definição 
correta para o conceito de Ecologia.
a) Ação internacional para redução das emissões 
de gases poluentes no planeta.
b) Ciência que estuda as relações dos seres vivos 
entre si ou com o meio em que vivem.
c) Política de preservação do meio ambiente para o 
presente e para as gerações futuras.
d) Toda e qualquer alteração provocada pelos seres 
humanos no meio ambiente.

QUESTÕES 09 A 14 - MATEMÁTICA 

09. Um tamanduá procurando alimento andou em 
um dia 2.345,00 m. No dia seguinte, andou mais 
0,74 km e, no terceiro dia, mais 7,02 hm. Qual a 
distância que o tamanduá andou, em km, nos três 
dias?
a) 3,787 km
b) 2353,76 km
c) 3797,00 km
d) 235,37 km
________________________________________

10. Uma sorveteria produz 20.000 litros de sorvete 
por dia, sendo, 5.000 litros de chocolate, 5.000 litros 
de milho verde, 4.000 litros de baunilha, 3.500 litros 
de morango e 2.500 litros de flocos. Em 3 dias, 
quantos litros de sorvete de flocos a sorveteria 
produzirá? 
a) 20.000 litros
b) 5.000 litros
c) 60.000 litros
d) 7.500 litros
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11. Se 5 % de um número é 20, quanto é 15 % 
deste número?
a) 60
b) 20
c) 40
d) 15
________________________________________

12. O resultado da operação é:
a) 0
b) 4/3
c) 2/3
d) 6/9
________________________________________

13. Calcule o perímetro de um hexágono que mede 
6 cm de aresta.
a) 6 cm
b) 24 cm
c) 36 cm
d) 12 cm
________________________________________

14. Quanto vale 25 % de 200?
a) 25
b) 50
c) 100
d) 200

QUESTÕES 15 A 20 - LÍNGUA PORTUGUESA

15. Tem certeza de que você sabe o verdadeiro 
significado dos anéis olímpicos?

 Sem dúvidas, o símbolo olímpico mais conhecido é 
aquele dos anéis entrelaçados, nas cores azul, amarelo, 
preto, verde e vermelho, sobre um fundo branco. E já que 
são cinco cores e existem cinco continentes, então, cada 
cor deve se referir a um continente, certo? Na verdade, 
essa ideia, muito difundida, não está correta. O significado 
desse símbolo não está em cada anel separadamente, 
mas sim no seu conjunto e na união das cores.
Os anéis foram concebidos por Pierre de Coubertin, pai 
dos Jogos Olímpicos modernos, em 1913.  Eles, de fato, 
representam os cinco continentes, mas as cores dos 
anéis e do fundo foram escolhidas porque pelo menos 
uma delas aparecia nas bandeiras de todos os países 
participantes dos Jogos até então. O entrelaçamento 
deles mostra a universalidade das Olimpíadas e a reunião 
dos atletas durante o evento.
Os primeiros usos do símbolo apresentavam os anéis 
entrelaçados de uma forma um pouco diferente da de hoje. 
Atualmente, o símbolo segue normas gráficas rigorosas, 
com  posições e tons de cores exatos para cada anel. O 
seu uso na criação de outros símbolos é regulado e deve 
ser aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional.
(Disponível em: http://panasonic.com.br/jogos-olimpicos/News/Post/
tem-certeza-de-que-voce-sabe-o-verdadeiro-significado-dos-aneis-
olimpicos)

De acordo com o texto, os anéis olímpicos:
a) Representam os cinco continentes, cada cor representa 
um deles.
b) Podem ser customizados livremente por cada país que 
sediar as Olimpíadas.
c) Mostra a universalidade das Olimpíadas, representado 
pelo entrelaçamento deles.
d) É o único símbolo olímpico.
________________________________________
16. É acentuada pela mesma regra que “Olímpico”:
a) Símbolo.
b) Anéis.
c) Comitê.
d) Países.
________________________________________

17. Assinale a alternativa em que a palavra está 
grafada CORRETAMENTE:
a) Enxer.
b) Enxergar.
c) Engrachate.
d) Mecherico.
________________________________________
18. Em relação à concordância verbal, assinale a 
alternativa que NÃO obedece ao padrão culto:
a) O desenho dos anéis olímpicos representa a 
reunião dos atletas durante o evento. 
b) As cores de cada aro não simboliza os continentes 
separadamente.
c) O Comitê Olímpico Internacional regula o uso 
dos símbolos olímpicos.
d) Em 2016, o Rio de Janeiro sediará os Jogos 
Olímpicos. 
________________________________________

19. “Para ______, as cinco cores dos aros 
simbolizavam os continentes. Mas descobri que 
____ estava errada, quando contaram a ______ a 
verdade”.
Preencha CORRETA, e respectivamente, as 
lacunas:
a) eu – eu - mim
b) mim – mim - eu
c) mim – eu - mim
d) eu – eu - eu
________________________________________
20. “Os anéis foram concebidos por Pierre de 
Coubertin, pai dos Jogos Olímpicos modernos, em 
1913.” 
O trecho sublinhado está entre vírgulas porque
a) apresenta uma informação obrigatória sobre 
Pierre de Coubertin.
b) apresenta uma informação falsa sobre Pierre de 
Cobertin.
c) apresenta uma informação decisiva sobre Pierre 
de Cobertin.
d) apresenta uma informação adicional sobre Pierre 
de Coubertin. 
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QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Acerca das atribuições do Poder executivo, 
assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
Orgânica do município de Arapongas.
a) O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um 
mandato de 4 (quatro) anos.
b) O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um 
mandato de 5 (cinco) anos.
c) O Poder Executivo é exercido pela Câmara de 
Vereadores.
d) O Vice-prefeito municipal é o presidente da 
Câmara municipal.
________________________________________

22. Acerca da organização do município de 
Arapongas, assinale a alternativa correta.
a) São Poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
b) Somente são Poderes do Município, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo 
e o Executivo.
c) Somente são Poderes do Município, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo 
e o Judiciário.
d) São Poderes do Município, subordinados ao 
judiciário, o Legislativo e o Executivo.
________________________________________

23. Em relação à Biossegurança nas ações de 
saúde, considere as afirmações abaixo e assinale 
a alternativa correta.
I. A Biossegurança possui ações dedicadas a 
prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos 
inerentes às atividades que possam interferir ou 
comprometer a qualidade de vida, a saúde humana 
e o meio ambiente.
II. Na rotina de trabalho em saúde sempre deve-se 
estar consciente da importância de se proteger ao 
manipular materiais, artigos, resíduos e ambiente 
sujos de sangue e/ou secreções.
III. Uma das principais medidas de bloqueio da 
transmissão de germes é a lavagem das mãos. 
Sempre se deve lavar as mãos antes de iniciar uma 
atividade e logo após seu término. 
a) Apenas as afirmativas II e III são corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II são corretas.
c) Apenas a afirmativa III é correta.
d) Todas as afirmativas são corretas. 
________________________________________

24. É correto afirmar que:
a) As incompatibilidades medicamentosas somente 
afetam a eficácia do medicamento.
b) As alterações organolépticas, evidenciadas por 
mudanças de cor, consistência e floculação não 
indicam que há interação medicamentosa.

c) A utilização  simultânea de diversos  
medicamentos propicia a interferência mútua 
de ações farmacológicas podendo resultar em 
alterações dos efeitos desejados.
d) Não existem tratamentos em que as interações 
medicamentosas sejam consideradas benéficas e 
úteis.  
________________________________________

25. A Portaria nº 344/98 determina que:
a) As substâncias constantes nas listas “A1” e 
“A2” (entorpecentes), “B1” e “B2” (psicotrópicas), 
não dependem da emissão de Autorização de 
Importação da Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde.
b) A Autorização de Exportação e o Certificado de 
Não Objeção, ambos de caráter intransferível, serão 
expedidos em 5 (cinco) vias, podendo os mesmos 
serem emitidos por processo informatizado, ou não. 
c) Nas listas “A1” e “A2” estão relacionadas as 
substâncias consideradas psicotrópicas, e as 
substâncias contidas nas listas “B1” e “B2” são 
consideradas entorpecentes.
d) A Autorização Especial é uma licença concedida 
a empresas, instituições e órgãos pela Secretaria 
de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para 
o exercício de atividades de extração, produção, 
transformação, fabricação, fracionamento, 
manipulação, embalagem, importação e 
exportação, das substâncias constantes das listas 
da Portaria 344/98, bem como medicamentos que 
as contenham.
________________________________________
26. Qual das substâncias abaixo possui o uso 
prescrito no Brasil?
a) Cocaína. 
b) Codeína.
c) Heroína. 
d) Benzofetamina.
________________________________________
27. De acordo com a Portaria 344/98, analise as 
afirmações abaixo.
I. As listas de substâncias “C1”, “C4” E “C5” são 
sujeitas à receita de controle especial em duas vias.
II. Somente as substâncias precursoras de 
entorpecentes e/ou psicotrópicos são sujeitas à 
controle do Ministério da Justiça.
III. Erythroxylum coca, Cannabis sativum e 
Datura suaveolens são exemplos de plantas que 
podem originar substâncias entorpecentes e/ou 
psicotrópicas.
IV. É vedada a distribuição de amostras grátis de 
medicamentos à base de misoprostol.
Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, III e IV são corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III são corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV são corretas. 
d) Apenas as afirmativas III e IV são 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 12/09/2016.

28. É INCORRETO afirmar que:
a) Na mistura de pós, deve-se sempre misturar pós 
de tenuidades semelhantes, iniciando a mistura em 
menor quantidade e ir adicionando aos poucos e, 
após misturar os pós, passar por tamis.
b) Todas as operações de preparo de medicamentos 
devem estar descritas em POP, acompanhadas por 
ordem de produção.
c) A estabilidade dos produtos farmacêuticos 
independe de fatores como a composição da forma 
farmacêutica, as propriedades físico-químicas dos 
princípios ativos e excipientes, a temperatura e a 
luminosidade.
d) A manipulação de um determinado medicamento 
tem início na correta pesagem das matérias-primas 
constituintes da fórmula.
________________________________________

29. Conforme a dispensação de medicamentos 
analise as seguintes afirmações e julgue como 
corretas ou incorretas:
I. Medicamentos sujeitos à controle especial 
dispensados devem, obrigatoriamente, ser 
devolvidos ao estabelecimento.
II. Não existe um modelo específico para o 
receituário de antimicrobianos. Basta que a receita 
seja feita em duas vias, contendo o nome completo, 
idade e sexo do paciente. 
III. A Receita de Controle Especial é utilizada para 
a prescrição de substâncias das listas C1 e C5 e 
adendos das listas A1, A2 e B1.
IV. A Notificação de Receita é o documento que, 
acompanhado da receita, proíbe a dispensação de 
medicamentos contendo substâncias das listas A, 
B e C2.

a) Apenas as afirmativas I, II e III são incorretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III são incorretas. 
c) Apenas as afirmativas III e IV são incorretas.
d) Apenas as afirmativas I e IV são incorretas.

30. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise 
as afirmações abaixo.
I. Por meio da Constituição Federal de 1988 a 
Sistema Único de Saúde foi instituído e a sua 
regulamentação foi feita pelas Leis Federais 
8.080/1990 e 8.142/1990.
II. O SUS é um sistema de saúde de domínio 
nacional, mas coexistem em seu campo de atuação 
subsistemas em cada estado e em cada município.
III. São princípios que dão base ao SUS: a 
universalidade, a equidade e a integridade nos 
serviços e ações de saúde.

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I é correta. 
b) As afirmativas I, II e III são corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III são corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II são corretas.


