PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – PROVA OBJETIVA
CARGO: TÉCNICO DE PRODUÇÃO FARMACÊUTICA
ATENÇÃO!
Você está recebendo um Caderno de Questões contendo 30 (trinta) questões objetivas, verifique se o número de
questões está correto. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.
INFORMAÇÕES GERAIS
Você receberá do fiscal de sala o material a seguir:
a) este caderno de questões, contendo o enunciado das 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha;
b) uma folha de respostas para as questões objetivas;
Ao receber a folha de resposta das questões objetivas você deve:
a) conferir seu nome, número de identidade, cargo e número de inscrição;
b) ler atentamente as instruções para marcação das respostas das questões objetivas;
c) assinar a folhas de respostas das questões objetivas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de
tinta preta.
As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.
Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a autorização do fiscal de sala;
c) portar qualquer tipo de aparelho eletrônico, tais como bipe, aparelho celular, walkman, diskman, mp3, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme, bem como qualquer
similar a estes;
d) portar relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, etc., e ainda, canetas esferográficas que sejam de cor diferente da mencionada no Edital
de Abertura, lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.
e) garrafas d’água em material não transparente;
Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
O tempo disponível para a realização da presente prova é de 03 (três) horas, já incluído o tempo de marcação da
folha de respostas objetivas.
Reserve tempo suficiente para marcação das folhas de respostas.
Para fins de avaliação serão consideradas apenas as marcações realizadas na Folha de respostas das questões
objetivas, sendo desconsideradas quaisquer anotações realizadas no caderno de questões.
O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de decorrida uma hora do início da prova.
O candidato não poderá levar consigo o Caderno de Questões em nenhuma hipótese.
Quando terminar sua prova, você deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar ao fiscal de sala:
a) o caderno de questões;
b) a folha de respostas das questões objetivas, devidamente preenchida e assinada;
O candidato poderá preencher o gabarito constante no verso desta folha, destacar e levar consigo para posterior
conferência.
O candidato que descumprir das regras contidas aqui ou no Edital de Concurso Público 01/2016 será
automaticamente ELIMINADO do certame.
Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após entregarem ao fiscal de sala os
documentos citados acima, e assinarem o termo de fechamento no envelope de retorno das folhas de respostas das
questões objetivas.
Caso o candidato insista em deixar o local de aplicação antes da autorização do fiscal de sala, o fato deverá ser
comunicado imediatamente à Coordenação e relatado pelo fiscal na ata de ocorrências (verso da folha de presença),
onde deverá conter o nome do candidato, número de inscrição, horário de saída e assinatura dos outros 02 (dois)
candidatos como testemunhas.

________________________________________________________________________________
(corte aqui)

Prezado candidato, você poderá anotar aqui as suas respostas, cortar na linha pontilhada e levar consigo para posterior
conferência.
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O Caderno de Questões e o Gabarito Preliminar estarão disponíveis no endereço eletrônico
www.alfaconcursospublicos.com para conferência a partir do dia 20 de junho de 2016.

Leia o texto para responder as Questões 1, 2 e 3.

Leia o texto para responder as questões 6, 7 e 8.

“Quando se combate a corrupção com firmeza, um efeito
imediato é tirar do desconhecimento atos de corrupção que
até então eram praticados. A impressão que fica é a de que
todas essas ações aumentaram a corrupção, quando na
verdade são medidas e instrumentos adotados para
combatê-la.” Esse primor de sofisma é obra do titular da
Secretaria Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, que foi o
responsável pela montagem do balaio de propostas
requentadas que compuseram o pacote de medidas de
combate à corrupção anunciado na semana passada pela
presidente Dilma Rousseff com o objetivo de construir “uma
nova moralidade pública”.

O escritor brasileiro Paulo Coelho nasceu em 1947, na
cidade do Rio de Janeiro. Antes de dedicar-se inteiramente à
literatura, trabalhou como diretor e autor de teatro,
compositor, e jornalista.
Paulo Coelho escreveu letras de música para alguns dos
nomes mais famosos da musica brasileira, como Elis Regina
e Rita Lee. Seu trabalho mais conhecido, porém, foram as
parcerias musicais com Raul Seixas, que resultou em
sucessos como ''Eu nasci há dez mil anos atrás'', ''Gita'', ''Al
Capone'', entre outras 60 composições com o grande mito
do rock no Brasil.
Seu fascínio pela busca espiritual, que data da época em
que, como hippie, viajava pelo mundo, resultou numa série
de experiências em sociedades secretas, religiões orientais,
etc.

QUESTÃO 01
O texto lido é
a)
b)
c)
d)

narrativo.
descritivo.
literário.
dissertativo.

QUESTÃO 02
Qual o sinônimo de sofisma?
a)
b)
c)
d)

Oratória.
Engano.
Sofrimento.
Empenho.

QUESTÃO 03
“Esse primor de sofisma é obra do titular da Secretaria
Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, que foi o
responsável pela montagem do balaio de propostas
requentadas” Sintaticamente, o termo em destaque na frase
é um
a)
b)
c)
d)

aposto.
vocativo.
adjunto adverbial.
adjunto adnominal.

QUESTÃO 04
Qual a figura de linguagem presente nos versos de Ariano
Suassuna?
“E enquanto o Fogo clama a Pedra rija,
que até o fim, serei desnorteado”
a)
b)
c)
d)

Eufemismo
Ironia
Prosopopeia
Silepse

QUESTÃO 05
Os animais são resultado de uma fatalidade biológica; mas o
homem, conquanto tenha sua porção animal, por sua
biologia, é um ser dotado de propósito consciente.” A
conjunção em destaque indica

a)
b)
c)
d)

conclusão.
causalidade.
concessão.
contraste.

QUESTÃO 06
O escritor brasileiro Paulo Coelho nasceu em 1947, na
cidade do Rio de Janeiro.” Sintaticamente, o termo
destacado pode ser classificado como
a)
b)
c)
d)

verbo transitivo indireto.
verbo transitivo direto.
verbo bitransitivo.
verbo intransitivo.

QUESTÃO 07
“Seu fascínio pela busca espiritual, que data da época em
que, como hippie, viajava pelo mundo, resultou numa série
de experiências em sociedades secretas, religiões orientais,
etc.” Qual o sujeito do verbo destacado?
a)
b)
c)
d)

Sujeito indeterminado.
Sujeito simples: “Seu fascínio pela busca espiritual”
Sujeito elíptico: “Paulo Coelho”
Sujeito composto: “como hippie, viajava pelo mundo”

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa correta quanto ao predicado da
oração: “Paulo Coelho escreveu letras de música para
alguns dos nomes mais famosos da musica brasileira”?
a) Trata-se de um predicado verbal que possui objeto direto e
indireto.
b) Trata-se de predicado verbal que possui apenas objeto
direto.
c) Trata-se de um predicado verbo-nominal que possui objeto
direto e indireto.
d) Trata-se de um predicado nominal que possui predicativo do
sujeito.

QUESTÃO 09
Analise as assertivas quanto aos termos destacados e, em
seguida assinale a alternativa correta.
I. Daqui à pouco terminará a cerimônia.
II. Seu filho não a visita há meses.
III. Chegaram às sete horas em ponto.
a)
b)
c)
d)

Apenas II e III.
Apenas I.
Apenas I e II.
I, II e III.

QUESTÃO 15
QUESTÃO 10
“Estaríamos completando 37 anos de casados no dia de
hoje. Fora tão trágico o momento de nossa perda.” Quanto
ao respectivo tempo dos verbos destacados assinale a
alternativa correta.
a) Pretérito imperfeito do indicativo e pretérito perfeito do
indicativo.
b) Pretérito perfeito indicativo e pretérito mais-que-perfeito do
indicativo.
c) Futuro do presente do indicativo e pretérito perfeito do
indicativo.
d) Futuro do pretérito do indicativo e pretérito mais-que-perfeito
do indicativo.

Foco da Lava Jato e de uma CPI na Câmara, a aplicação da
Lei Federal de Incentivo à Cultura também será investigada
pelo Ministério Público Federal do DF. O Ministério da
Cultura se manifeste sobre denúncia que aponta “fortes
indícios” de crime de favorecimento, repasses “bizarros” a
artistas renomados, precária prestação de contas,
possibilidade de repasse a políticos e outros dez fatos. Essa
lei é conhecida também por Lei Rouanet em homenagem a
a) Fernando Collor de Mello presidente da república que
sancionou a lei.
b) Marcelo Calero ministro da cultura de quando a lei foi criada.
c) Sérgio Paulo Rouanet secretário de cultura de quando a lei
foi criada.
d) Fernando Henrique Cardoso presidente da república que
sancionou a lei.

QUESTÃO 11
Impeachment é um termo que denomina o processo
constitucional de cassação de mandato do chefe máximo ou
supremo, no Brasil do poder executivo pelo congresso
nacional, pelas assembléias estaduais ou pelas câmaras
municipais. Em nosso país, podem ser cassados, por
indícios de conexão, até que se prove o contrário, de acordo
com o artigo 85 da Constituição Federal que define quais
são os crimes de responsabilidade aplicáveis a eles,
EXCETO
a)
b)
c)
d)

o Presidente da República.
os Governadores.
os Prefeitos.
os Vereadores.

QUESTÃO 16
Qual o nome da investigação que decorre do uso de uma
rede de postos de combustíveis e lava a jato de automóveis
para movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das
organizações criminosas inicialmente investigadas?
a)
b)
c)
d)

Operação Lava Jato.
Operação Sanguessuga.
Operação Refino.
Operação Tsunami.

QUESTÃO 17
QUESTÃO 12
Qual o nome da companhia de estrada de ferro que em 1899
que construiu uma estação entre as estacas 2.416 e 2.551 do
ramal de Santa Rita do Paraíso, onde posteriormente seria
fundado o Município de Sales Oliveira?
a)
b)
c)
d)

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.
Companhia José Pereira Lima de Estradas de Ferro.
Companhia Isaac Pereira Lima de Estradas de Ferro.
Companhia João Damasceno Pereira de Estradas de Ferro.

Qual o nome do juiz que foi eleito o "Brasileiro do Ano de
2014" pela revista Isto É e em abril de 2016 foi considerado
pela revista Time como um dos cem mais influentes do
mundo, sendo o único brasileiro a entrar na lista?
a)
b)
c)
d)

Diogo Castor de Mattos.
Sérgio Fernando Moro.
Carlos Lima.
Paulo Roberto Galvão.

QUESTÃO 18

Em que ano Sales Oliveira passou para condição de
Município, deixando de ser Distrito de Orlândia?

José Serra é um economista e político brasileiro, filiado ao
Partido da Social Democracia Brasileira. Já foi deputado
federal, senador, secretário de Planejamento de São Paulo,
ministro do Planejamento, ministro da Saúde, prefeito de
São Paulo e governador de São Paulo. Atualmente, José
Serra é

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 13

1943.
1942.
1943.
1944.

Ministro da Saúde.
Ministro da Casa Civil.
Ministro das Relações Exteriores.
Ministro da Fazenda.

QUESTÃO 19
QUESTÃO 14
Desde 1945 foram abertos alguns processos de
impeachment do mandato presidencial no Brasil. Quantas
vezes o processo de impeachment foi aberto no Brasil?
a)
b)
c)
d)

02 (duas) vezes.
03 (três) vezes.
04 (quatro) vezes.
05 (cinco) vezes.

Michel Miguel Elias Temer Lulia é um político, advogado,
professor universitário e escritor brasileiro. Ele também
exerceu os cargos de presidente da Câmara dos Deputados,
deputado federal, secretário da Segurança Pública e
Procurador-Geral do Estado de São Paulo. Atualmente
Michel Temer ocupa o cargo de
a)
b)
c)
d)

Ministro da Casa Civil.
Ministro da Saúde.
Ministro da Fazenda.
Presidente interino da República Federativa do Brasil.

QUESTÃO 20
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) é o
maior partido político brasileiro, apesar de não ter até hoje
elegido nenhum Presidente da República através do voto
direto. Fundado em 1980, possui uma orientação política
centrista, sendo sucessor do Movimento Democrático
Brasileiro, legenda de oposição ao Regime Militar de 1964. O
atual presidente do partido é
a)
b)
c)
d)

Michel Temer.
Romero Jucá.
Paulo Maluf.
Fernando Henrique Cardoso.

QUESTÃO 21
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa
correta.
O fracionamento de medicamentos é o procedimento capaz
de promover o uso racional de medicamentos por meio da
dispensação, à partir da subdivisão da embalagem de um
medicamento em partes individualizadas, suficientes para
atender ao tratamento clínico prescrito ou às necessidades
terapêuticas do consumidor e usuário de medicamentos,
quando isentos de prescrição.
I. Deve ser realizado apenas na farmácia e sob a
responsabilidade e assistência do farmacêutico.
II. O fracionamento se efetuará na quantidade que atenda a
prescrição.
III. O fracionamento será feito, a partir da embalagem
original, para a unidade comprimido, drágea, supositório,
flaconete, ou ampola.
IV. O fracionamento de medicamento será de inteira
responsabilidade do técnico manipulador, devendo
obedecer as normas de farmacotécnica de modo a preservar
a qualidade, segurança e eficácia do medicamento.
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II.
Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 22
Ainda sobre o fracionamento de medicamentos, responda a
alternativa correta que corresponde às informações que
devem conter em um medicamento fracionado:
a) 1- o seu nome genérico e de marca; 2- a concentração da
unidade básica referente ao genérico; 3- o número do lote de
sua fabricação; 4- o seu prazo de validade; 5- o nome da
empresa que o produziu; 6- o nome do farmacêutico
responsável técnico pela farmácia e o seu número de
inscrição no Conselho Regional de Farmácia.
b) 1- apenas o nome genérico; 2- a concentração da unidade
básica referente ao de marca; 3- o número do lote de sua
fabricação; 4- o seu prazo de validade; 5- o nome do
farmacêutico responsável técnico pela farmácia e o seu
número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia
c) 1- o seu nome genérico e de marca; 2- a concentração da
unidade básica referente ao de marca; 3- o número do lote
de sua fabricação; 4- o seu prazo de validade; 5- o nome da
empresa que o produziu; 6- o nome do farmacêutico
responsável técnico pela farmácia e o seu número de
inscrição no Conselho Regional de Farmácia.
d) 1- apenas o nome genérico; 2- a concentração da unidade
básica referente ao de genérico; 3- o número do lote de sua
fabricação; 4- o seu prazo de validade; 5- o nome da
empresa que o produziu; 6- o nome do farmacêutico
responsável técnico pela farmácia e o seu número de
inscrição no Conselho Regional de Farmácia.

QUESTÃO 23
A biossegurança engloba um conjunto de procedimentos,
ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos
capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às
atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento
tecnológico e prestação de serviços, que podem
comprometer a saúde do homem, dos animais, o meio
ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os
cuidados que devem ser adotados para não haver
contaminação cruzada dos materiais, contaminação do
pessoal envolvido, para a limpeza dos equipamentos,
preservação do meio ambiente (prejudicado pelos
aerossóis) e os cuidados com o descarte dos resíduos
gerados devem fazer parte das Boas Práticas de Farmácia
(BPF). O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo
trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes de
ameaçar a sua segurança e a sua saúde.
De acordo com os exemplos de EPIs, assinale a alternativa
incorreta:
a) Luvas; máscara; óculos, jaleco e sistema de ventilação são
EPIs.
b) Luvas, máscara; óculos, jaleco e capela de fluxo laminar são
EPIs.
c) Luvas; máscara; óculos, jaleco e bota são EPIs.
d) Luvas; máscara; óculos, jaleco e chuveiro para olhos são
EPIs.

QUESTÃO 24
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa
correta.
O armazenamento e a conservação de medicamentos é uma
das etapas primordiais para garantir a qualidade dos
mesmos. Essa atribuição é supervisionada e de
responsabilidade do farmacêutico para os quais deve
atender os seguintes requisitos:
I. Se as condições de transporte foram compatíveis com as
condições
de
armazenamento
necessárias
aos
medicamentos e produtos.
II. Os medicamentos e produtos devem estar acompanhados
dos respectivos prazos de validade, número do lote, número
de registro no Ministério da Saúde, bem como se
apresentarem com composição especificada e embalagens,
bulas e rótulos íntegros.
III. É vedado a colocação de etiquetas com novos prazos de
validade e/ou número de lote sobre o prazo de validade e/ou
número de lote na embalagem original, bem como a
dispensação ao público de produtos e medicamentos com o
prazo de validade expirado.
IV. Os medicamentos e produtos que necessitarem de
guarda em baixa temperatura deverão estar acondicionados
em geladeira ou congelador conforme a especificação.
a)
b)
c)
d)

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

Diluir significa dissolver, tornar menos concentrado, ou
seja, temos um soluto (pó/cristal) e deve-se dissolver com
um solvente (água destilada/água bidestilada/água de
injeção/ soros). De acordo com a prescrição abaixo, calcule
a dose a ser administrada.

As vidrarias são úteis no preparo de soluções. Na trituração,
preparar soluções, medição de pequenos volumes, são
utilizados respectivamente

Prescrição Médica – Decadron 8mg
Disponível: Frasco – ampola de Decadron de 2,5 mL (4
mg/mL)
a) Será administrado 1mL deste frasco
corresponderá a 8 mg de Decadron.
b) Será administrado 2 mL deste frasco
corresponderá a 8 mg de Decadron.
c) Será administrado 5 mL deste frasco
corresponderá a 8 mg de Decadron.
d) Será administrado 2,5 mL deste frasco
corresponderá a 4 mg de Decadron.

-

ampola

- ampola que
- ampola que
- ampola que

O gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde
(RSS), constitui-se em um conjunto de procedimentos de
gestão, planejados e implementados a partir de bases
científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de
minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos
resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma
eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do
meio ambiente. Todo gerador deve elaborar um Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS,
baseado nas características dos resíduos gerados e sua
classificação. O PGRSS possui algumas etapas, assinale a
alternativa correta que contemple todas as etapas.
a) Manejo; Acondicionamento; Identificação; Armazenamento
temporário; Tratamento; Armazenamento externo e
disposição final.
b) Manejo; Acondicionamento; Identificação; Armazenamento
temporário; Tratamento; Armazenamento externo; Coleta e
transporte externos e disposição final.
c) Manejo; Acondicionamento; Identificação; Transporte interno;
Armazenamento temporário; Tratamento; Armazenamento
externo e disposição final.
d) Manejo; Acondicionamento; Identificação; Transporte interno;
Armazenamento temporário; Tratamento; Armazenamento
externo; Coleta e transporte externos e disposição final.

QUESTÃO 27
Interações farmacocinéticas são aquelas em que um
fármaco altera a velocidade ou a extensão de absorção,
distribuição, biotransformação ou excreção de outro
fármaco. Isto é mais comumente mensurado por mudança
em um ou mais parâmetros cinéticos, tais como
concentração sérica máxima, área sob a curva,
concentração-tempo, meia-vida, quantidade total do fármaco
excretado na urina etc. Como diferentes representantes de
mesmo
grupo
farmacológico
possuem
perfil
farmacocinético diferentes, as interações podem ocorrer
com um fármaco e não obrigatoriamente com outro
congênere.
Em qual mecanismo, as interações farmacocinéticas leva
alteração do pH gastrintestinal. Assinale a alternativa
correta.
Excreção.
Absorção.
Distribuição.
Biotransformação.

Almofariz com pistilo; Balão volumétrico e pipeta graduada.
Almofariz com pistilo; Balão volumétrico e pipeta volumétrica.
Almofariz com pistilo; Erlenmeyer e pipeta volumétrica.
Almofariz com pistilo; Erlenmeyer e pipeta graduada.

que

QUESTÃO 26

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 29
De acordo com o preparo de formas farmacêuticas, assinale
a alternativa INCORRETA.
a) Matéria-prima é a substância ativa ou inativa com
especificação definida, que se emprega na preparação dos
medicamentos e demais produtos.
b) Insumo é a matéria-prima, e materiais de embalagem
empregados na manipulação e acondicionamento de
preparações magistrais e oficinais.
c) Controle de qualidade é o conjunto de operações
(programação, coordenação e execução) com o objetivo de
verificar apenas a conformidade das matérias primas.
d) Fórmula padrão é o documento ou grupo de documentos que
especificam as matérias-primas com respectivas quantidades
e os materiais de embalagem, juntamente com a descrição
dos procedimentos, incluíndo instruções sobre o controle em
processo, e precauções necessárias para a produção de
determinada quantidade (lote) de um produto.

QUESTÃO 30
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa
correta.
Na manipulação de formas farmacêuticas estéreis, diversos
cuidados devem ser aplicados, pelo risco de contaminação
do produto final relacionado à manipulação. Para tanto,
mantendo ambiente controlado, a equipe precisa seguir
normas e procedimentos para a manipulação, tais como:
I. Utilizar os EPIs;
II. Não há necessidade de aplicar a técnicas de lavagens das
mãos, pois estará utilizando luvas.
III. É permitido o uso de pulseiras e maquiagens.
IV. Reaproveitar um material proveniente de erro de
manipulação, após a lavagem com água dos mesmos.
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas I e IV.
Apenas I.

