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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA 

 

www.idrhconcursos.com.br 

 

Concurso Público Municipal 
Prova Escrita referente ao 

EDITAL nº 01/2012 para o Cargo 
de Farmacêutico 

 

Orientações ao Candidato: 

 

1 - Esta é uma prova objetiva. Contém 25 (Vinte e Cinco) questões. Junto à prova, existirá o 
Cartão de Respostas que deverá, à caneta e sem rasuras, ser assinalado pelo candidato uma 
única alternativa para cada questão, de acordo com a opção desejada; 
2 – O Cartão de Respostas deverá ser assinado e preenchido com caneta esferográfica azul ou 
preta; NÃO deverá constar qualquer tipo de assinalamento fora do Cartão de Respostas. A falta 
de assinatura no cartão de Resposta levará automaticamente a Desclassificação do candidato. 
3 - O caderno de questões é o local para você desenvolver o seu raciocínio, podendo ser 
rabiscado e/ou rasurado; 
4 - Não será permitido o uso de máquina calculadora, aparelho de telefonia celular e similares; 
5 - Se necessitar afastar-se da sala durante a prova, chame o fiscal que ele providenciará 
alguém para acompanhá-lo; 
6 - Será permitido copiar a suas respostas no verso da ficha de inscrição, para fins de 
conferência com o gabarito oficial a ser divulgado conforme edital nº 01/2012; 
7 - Não deixe de assinar a ata de presença da prova e o cartão de resposta; 
8 - A não observância destas orientações implicará na desclassificação do candidato; 
9 - A prova terá duração de 3 (três) horas. 
10 – O Cartão de Resposta será corrigido por Leitura Ótica. 
  

Dados de Identificação: 

 

Nome completo do candidato: ___________________________________________ 

Nº de inscrição: _____________ 

Nº do documento de Identificação (RG): ____________________ 

Assinatura: ______________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Leia o texto.  
 
 

O permanente e o provisório 
 

O casamento é permanente, o namoro é provisório.  
O amor é permanente, a paixão é provisória.  
Uma profissão é permanente, um emprego é provisório.  
Um endereço é permanente, uma estada é provisória.  
A arte é permanente, a tendência é provisória.  
De acordo? Nem eu.  
Um casamento que dura 20 anos é provisório. Não somos repetições de nós mesmos, a cada 

instante somos surpreendidos por novos pensamentos que nos chegam através da leitura, do cinema, da 
meditação. O que eu fui ontem, anteontem, já é memória. Escada vencida degrau por degrau, mas o que 
eu sou neste momento é o que conta, minhas decisões valem pra agora, hoje é o meu dia, nenhum outro.  

Amor permanente... como a gente se agarra nesta ilusão. Pois se nem o amor pela gente 
mesmo resiste tanto tempo sem umas reavaliações. Por isso nos transformamos, temos sede de 
aprender, de nos melhorar, de deixar pra trás nossos imensuráveis erros, nossos ataques, nossos 
preconceitos, tudo o que fizemos achando que era certo e hoje condenamos. O amor se infiltra dentro de 
nós, mas seguem todos em movimento: você, o amor da sua vida e o que vocês sentem. Tudo pulsando 
independentemente, e passíveis de se desgarrar um do outro.  

Um endereço não é pra sempre, uma profissão pode ser jogada pela janela, [...] a arte passa por 
ciclos, e se tudo isso é soberano e tem valor supremo, é porque hoje acreditamos nisso, hoje somos 
superiores ao passado e ao futuro, agora é que nossa crença se estabiliza, a necessidade se manifesta, 
a vontade se impõe — até que o tempo vire.  

MEDEIROS, Martha. Coisas da Vida. POA 
L&M, 2005. P. 39-40. (Fragmento) 

 
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA  
01. O texto é construído com base nos elementos 
associados aos adjetivos permanente e provisório. O 
que significa cada um deles? 
I – Permanente significa que não para, definitivo. 
II – Permanente é algo que tem caráter eterno, perene, 
que não termina. 
III – Provisório é algo que algo constante, inflexível. 
IV – Provisório é algo passageiro, que tem uma 
duração finita. 
Podemos afirmar que:  
a) Apenas os itens I e II estão corretos.  
b) Apenas os itens I e III estão corretos.  
c) Apenas os itens II e IV estão corretos.  
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  
e) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  
 
 
 
 

02. Que tipo de relação lexical se estabelece entre os 
adjetivos permanente e provisório? 
a) Os adjetivos expressam situações opostas. 
b) Os adjetivos expressam situações semelhantes. 
c) Permanente e provisório são homônimos. 
d) Permanente e provisório são parônimos.  
e) Permanente e provisório são sinônimos. 
 
03. Se substituirmos a palavra nós pelo seu singular 
correspondente, quantas outras palavras mudariam no 
enunciado sublinhado no texto? 
a) Quatro palavras. 
b) Cinco palavras. 
c) Seis palavras. 
d) Sete palavras. 
e) Oito palavras. 
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04. De que maneira os elementos associados 
(casamento X namoro; amor X paixão; profissão X 
emprego; endereço X estada; amor X tendência) a 
cada um dos adjetivos contribuem para comprovar a 
relação lexical estabelecida entre esses termos? 
I – À primeira vista, podem ser caracterizados como 
opostos ao serem caracterizados respectivamente, 
como permanentes ou provisórios. 
II – Um casamento parece ter um caráter menos 
permanente que um namoro; assim como o amor se 
confrontado com a paixão; uma profissão em relação 
ao emprego; um endereço em relação a uma estada; a 
arte em oposição à tendência. 
III - Um casamento parece ter um caráter mais 
permanente que um namoro; assim como o amor se 
confrontado com a paixão; uma profissão em relação 
ao emprego; um endereço em relação a uma estada; a 
arte em oposição à tendência. 
São corretas as afirmações: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos.  
b) Apenas os itens I e III estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Todas os itens estão corretos.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.  
 
05. Qual a opinião da autora do texto sobre o que 
costuma ser visto como o caráter permanente do 
casamento e do amor? 
I - Para a autora o que vale sempre é o momento 
presente. 
II - Para a autora a crença de que o amor é 
permanente é uma ilusão à qual os seres humanos se 
agarram. 
III – Segundo a autora, as transformações que vamos 
sofrendo ao longo da vida determinam o caráter 
provisório das nossas relações. 
São corretas as afirmações: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos.  
b) Apenas os itens I e III estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos  
d) Todas os itens estão corretos.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. No último parágrafo, a autora prossegue na 
reformulação da noção de oposição que estabeleceu 
inicialmente no seu texto. Observe as expressões 
utilizadas nesse trecho para questionar o caráter 
permanente de certas coisas. A que conclusão a autora 
chega a respeito do que é permanente ou provisório? 
I – A autora conclui que nada pode ser considerado 
permanente. 
II – Todas as experiências dos seres humanos são 
determinadas pelas crenças, desejos, opiniões e 
valores que nos guiam em um determinado momento 
de nossa vida: passado, presente, futuro. 
III – Tudo é provisório, já que pode sofrer mudança 
com o decorrer do tempo. 
São corretas as afirmações: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos.  
b) Apenas os itens I e III estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Todas os itens estão corretos.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.  
 
07. A partir das orações: ... mas o que eu sou neste 
momento é o que conta.../ Pois se nem o amor pela 
gente mesmo resiste tanto tempo sem umas 
reavaliações./ Por isso nos transformamos... Os 
termos destacados podem ser substituídos, sem 
alteração de sentido, respectivamente por: 
a) porém – que – embora. 
b) no entanto – que – todavia. 
c) entretanto – porque – enquanto. 
d) contudo – porque – portanto. 
e) ainda que – porque – logo. 
 
08. A pontuação pode ser substituída, muitas vezes, 
por conectivos, para estabelecer variados tipos de 
relações sintático-semânticas. Na frase: Um endereço 
não é pra sempre, uma profissão pode ser jogada pela 
janela... O conectivo que pode ser usado em 
substituição à vírgula tem valor: 
a) explicativo. 
b) conclusivo. 
c) aditivo. 
d) final. 
e) adversativo. 
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09. Considere o enunciado:  ... de deixar pra trás 
nossos imensuráveis erros, nossos ataques, 
nossos preconceitos... Qual dos enunciados 
abaixo apresenta a mesma norma de uso da 
vírgula? 

a) “Buscamos nossos direitos e não somos 
criminosos”, diz líder dos grevistas. 
(ultimosegundo.ig.com.br/10.02.2012) 

b) O Ministério da Saúde retirou do Portal sobre Aids, 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e Hepatites 
Virais, que o órgão mantém na internet, um vídeo 
com cenas de um casal homossexual trocando 
carícias em uma boate — o filme fazia parte da 
campanha de prevenção a doenças transmissíveis 
por relações sexuais (conhecidas como DSTs) 
lançada para o Carnaval deste ano. 
(ultimosegundo.ig.com.br/10/02.2012) 

c) Terremotos no Brasil são raros, mas representam 
um perigo real. 
(ultimosegundo.ig.com.br10/02/2012) 

d) Nasa divulga imagens da Aurora Boreal vista do 
espaço. Vídeo foi realizado a partir de fotografias 
tiradas na Estação Espacial Internacional, que 
orbita a 350 quilômetros da Terra. 
(ultimosegundo.ig.com.br10/02/2012) 

e) Todo ser humano necessita de carinho, 
compreensão e ajuda. 

 
10.  No período: Uma profissão é permanente, um 
emprego é provisório.  
I – Uma profissão é sujeito 
II – Provisório é predicativo. 
III – O verbo ser flexionado no presente caracteriza o 
predicado como verbal. 
Podemos afirmar que: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos.  
b) Apenas os itens I e III estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Todas os itens estão corretos.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prova de Conhecimentos Específicos e 
Legislação 

11. Tinturas são soluções extrativas que denominam: 
a) Alcoolados. 
b) Alcoolitos. 
c) Hidróleos. 
d) Eteróleos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
12. Solução extrativa que favorece a quantidade de 
produto extraído e a difusão e solubilidade do extrato 
no solvente feito a 35 – 40 º C: 
a) digestão. 
b) maceração. 
c) infusão. 
d) decocção. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
13. Qual dos anti-fúngicos não é utilizado por via 
interna: 
a) buclosamida. 
b) anfotericina B. 
c) griseofulvina. 
d) pimaricina. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
14. Drogas que causam alterações nas cadeias do 
DNA, impedindo sua replicação, ciclo celular não 
especifica capazes de destruir células em repouso ou 
processo de divisão ativa com atuação radiométrica, 
cujos agentes mais comuns são mecloretamina, 
clorambucil, ciclofosfamida são: 
a) Agente alquilante.  
b) Antimetabólitos. 
c) Nitrosuréias. 
d) Alcalóides da vinca. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
15. Dentre os efeitos Mielo supressores a 
trombocitopenia é comumente causada. Acima de 
quantas plaquetas por mm3 de sangue é permitida a 
administração de 100% da dose de quimioterápico: 
a) 100.000. 
b) 80.000. 
c) 50.000. 
d) 140.000. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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16. Dentre as complicações da nutrição parenteral a 
deficiência de oligoelementos que causa anorexia, 
diarréia, alopécia e dermatite é: 
a) Zinco. 
b) Cobre. 
c) Cromo. 
d) Selênio. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
17. Conforme o Art. 1º, da Lei Federal 8142/90, o 
Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de 
governo, sem prejuízo das funções do Poder 
Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:  
a) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
b) Organização Mundial de Saúde e Conferência de 

Saúde. 
c) Conselho de Saúde e Organização Mundial de 

Saúde. 
d) Conselho Nacional de Secretários de Saúde e 

Conferência de Saúde. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
18. De acordo com o Art. 7º, da Lei Federal 8080/90, 
as ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios:  
I - divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e sua utilização pelo usuário;  
II - utilização da epidemiologia para o estabelecimento 
de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática; 
III - integração, em nível executivo, das ações de 
saúde, meio ambiente e saneamento básico;  
IV - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de 
assistência à saúde da população. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 

19. De acordo com Art. 8º, da Lei Federal 8080/90, as 
ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema 
Único de Saúde-SUS, seja diretamente ou mediante 
participação complementar ___________________, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Complete a lacuna conforme o texto da lei: 
a) da iniciativa privada. 
b) do governo. 
c) do município. 
d) do estado. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
20. Segundo o Art. 98, da Lei Municipal Nº 0397/2004 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município e dá outras providências, após 
cada período de doze meses de vigência da relação 
entre o Município e o servidor, terá este direito a férias, 
na seguinte proporção: 
I - trinta dias corridos, quando não houver faltado ao 
serviço mais de cinco vezes; 
II - vinte e quatro dias corridos, quando houver tido de 
seis a quatorze faltas; 
III - dezoito dias corridos, quando houver tido de quinze 
a vinte e três faltas; 
IV - doze dias corridos, quando houver tido de vinte e 
quatro a trinta e duas faltas. 
Assinale a alternativa corretamente: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
21.  Segundo o Art. 92, da Lei Municipal Nº 0397/2004 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município e dá outras providências, o 
servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um 
adicional de ______ sobre o vencimento do cargo. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) 30%. 
b) 20%. 
c) 10%. 
d) 15%. 
e) 17%. 
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22. Segundo o Art. 79, da Lei Municipal Nº 0397/2004 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município e dá outras providências, a ajuda 
de custo não poderá exceder o dobro do vencimento 
do servidor, salvo quando o deslocamento for para o 
exterior, caso em que poderá ser até de ___________ 
vezes o vencimento, desde que arbitrada 
justificadamente. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) duas. 
b) quatro. 
c) seis. 
d) oito. 
e) dez. 
 
23. Segundo o Art. 83, da Lei Municipal Nº 0397/2004 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município e dá outras providências, a 
gratificação natalina será paga até o dia ________ do 
mês de dezembro de cada ano. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) cinco. 
b) dez. 
c) quinze. 
d) vinte. 
e) Vinte e cinco. 
 
24. Segundo o Art. 11, da Lei Municipal Nº 0397/2004 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município e dá outras providências, o prazo 
de validade do concurso será de até ________, 
prorrogável, uma vez, por igual prazo. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) três anos. 
b) dois anos. 
c) cinco anos. 
d) um ano. 
e) nove anos. 
 
25. Segundo o Art. 48, da Lei Orgânica do Município 
de Itapuca, o Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos 
para mandato de _____________ anos na forma 
disposta na legislação eleitoral. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) 02 (dois). 
b) 03 (três). 
c) 04 (quatro). 
d) 05 (cinco). 
e) 06 (seis). 
 

 


