
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  

RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ 

 

EDITAL N.º 001/2018 

 

PROVA OBJETIVA: 18/02/2018 

 

FARMÁCIA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

 

1. Ao pegar o Caderno de Questões confira se o mesmo é do curso para o qual você se inscreveu; confira 

também se ele contém um total de 25 questões de múltipla escolha contendo as letras (A) (B) (C) (D) (E), 

obedecendo a seguinte ordem: de 01 a 05 - Língua Portuguesa (Peso 4) / 06 a 10 - Matemática (Peso 2) / 11 a 

15 - Informática (Peso 2) / 16 a 25 - Conhecimentos Específicos (Peso 06); caso haja algum problema 

comunique imediatamente o Fiscal de Sala. 
 

2. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 08h00min e término às 12h00min (horário 

local), incluindo tempo para preenchimento do cartão-resposta. 
 

3. Confira se seu cartão de respostas contém o mesmo número de questões e alternativas a serem assinaladas. 
 

4. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como 

está assinado no documento de identificação apresentado na entrada da sala. 
 

5. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferográfica feita em material transparente 

de tinta azul ou preta.  
 

6. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA. 
 

7. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só 

será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

8. O candidato deverá devolver no final da prova, o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA 

ao fiscal de sala. 
 

9. O CADERNO DE QUESTÕES será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal, 

estado do Paraná. 
  

10. Não é permitido, durante a realização da prova, qualquer tipo de comunicação entre os candidatos e nem o 

uso de equipamentos ou aparelhos eletrônicos de qualquer espécie, sob pena de exclusão do processo. 
 

11. O candidato que desrespeitar ou tratar de modo descortês os fiscais da sala será imediatamente eliminado do 

processo.  
 

12. O candidato poderá deixar a sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova. 
 

13. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem a Prova Objetiva, em cada uma das salas, deverão rubricar, 

juntamente com os fiscais, o envelope em que serão depositadas as provas realizadas e gabaritos.  

 

 

NOME: ____________________________________________ ASSINATURA: ________________________ 



= LÍNGUA PORTUGUESA = 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 3: 

 

O solvente, segundo a onda terrorista espalhada 

no país, é uma espécie de veneno químico que 

inescrupulosos donos de postos e distribuidoras mal-

intencionadas deram de adicionar à gasolina. Com isso, 

esses bandidos estariam lesando os concorrentes (porque 

pagam barato pelos adulterantes), os cofres públicos 

(porque os impostos significam 70% do custo da 

gasolina; mas são baixos quando aplicados diretamente 

sobre os solventes) e o consumidor, já que os produtos 

estranhos teriam uma atuação demoníaca na saúde do 

motor e dos componentes do carro, roendo mangueiras e 

detonando – no pior dos sentidos – o sistema de 

combustão. Pior: quando adicionado por especialistas, o 

solvente quase não deixa pistas. É indetectável em testes 

simples e imperceptível durante o funcionamento do 

veículo. 

Para cercar esse inimigo, QUATRO RODAS 

recorreu ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 

Paulo, o insuspeito IPT. Na tentativa de flagrar postos 

que estivessem misturando substâncias estranhas à 

gasolina, repórteres coletaram amostras de combustível 

Brasil afora, para submetê-las à cromatografia, um 

método capaz de revelar cada componente de uma 

amostra, bem como a quantidade de cada elemento na 

mistura. No primeiro lote, de doze amostras reunidas 

numa viagem entre Buenos Aires e São Paulo, uma 

revelação esperada: segundo o laudo do IPT, quatro 

delas estavam adulteradas pela presença de solventes em 

proporções acima das encontradas na gasolina de 

referência da refinaria Replan, de Paulínia, a 117 

quilômetros da capital paulista.  

 

(D. Schelp e L. Martins, na Quatro Rodas, março/00) 

 

1. De acordo com o texto:  

 

a) a gasolina brasileira é sempre adulterada nos postos 

de gasolina. 

b) a situação é mais grave se o solvente é adicionado sob 

a orientação de pessoas que detenham uma técnica 

apurada. 

c) os donos de postos de gasolina e, principalmente, 

distribuidoras mal-intencionadas têm adicionado 

solventes à gasolina. 

d) a gasolina argentina é superior à brasileira. 

e) a situação é tão grave que nem a cromatografia tem 

sido capaz de mostrar a adulteração da gasolina. 

 

2. “…deram de adicionar à gasolina.” Por “deram de”, 

entende-se: 

 

a) começaram a 

b) acostumaram-se a 

c) insistem em 

d) precisam 

e) desejavam 

 

3. A revista recorreu ao IPT porque: 

 

a) ele é um instituto insuspeito. 

b) ele fica em São Paulo, ponto final da viagem dos 

repórteres. 

c) a gasolina de referência é a da Replan. 

d) os cofres públicos estão sendo lesados. 

e) testes simples não podem resolver o problema. 

 

4. Leia as assertivas e marque a alternativa correta: 

 

I. "À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas, e 

sobretudo de muita paciência..." 

II. "... se se queria que estivesse sério, desatava a rir..." 

III. "... parece que uma mola oculta o impelia..." 

IV. "... e isto (...) dava em resultado a mais refinada má-

criação que se pode imaginar." 

Quanto às figuras de linguagem, há neles, 

respectivamente, 

 

a) gradação, antítese, comparação e hipérbole 

b) hipérbole, paradoxo, metáfora e gradação 

c) hipérbole, antítese, comparação e paradoxo 

d) gradação, antítese, metáfora e hipérbole 

e) gradação, paradoxo, comparação e hipérbole 

 

5. Leia estes versos: 

 

“As ondas amarguradas 

Encostam a cabeça nas pedras do cais. 

Até as ondas possuem 

Uma pedra para descansar a cabeça. 

Eu na verdade possuo 

Todas as pedras que há no mundo, 

Mas não descanso”. 

(Murilo Mendes) 

 

A figura de linguagem que ocorre nos versos 5 e 6 é: 

 

a) metáfora 

b) sinédoque 

c) hipérbole 

d) aliteração 

e) anáfora 

 

 

 



= MATEMÁTICA = 

 

6. A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente 

para alimentá-los por 12 dias. Um deles resolveu saltar e 

tentar chegar em terra nadando. Com um náufrago a 

menos, qual será a duração dos alimentos? 

 

a) 12 

b) 18 

c) 15 

d) 26 

e) 13 

 

7. Sabendo que o comprimento do muro Parque 

Zoobotânico é de aproximadamente 1,7 km e sua 

altura é de 1,7 m, um artista plástico pintou uma área 

correspondente a 34 m² do muro em 8 horas 

trabalhadas em um único dia. Trabalhando no mesmo 

ritmo e nas mesmas condições, para pintar este muro, 

o pintor levará: 

 

a) 81 dias 

b) 82 dias 

c) 83 dias 

d) 84 dias 

e) 85 dias  

 

8. Quando dois dados idênticos são lançados 

simultaneamente, qual é a probabilidade de se 

obterem dois valores diferentes cuja soma é par?  

 

a) 1/6 

b) 1/2  

c) 1/3  

d) 1/4  

e) 1/5 

 

9. Um investidor aplica R$ 1.000,00 a juros simples de 

3% ao mês. Determine o valor recebido após um ano: 

 

a) R$ 1.200,00 

b) R$ 3.000,00 

c) R$ 2.620,00 

d) R$ 1.360,00 

e) R$ 1.500,00 

 

10. Determinado capital gerou, após 24 meses, um 

montante de R$ 15.000,00. Sabendo que a taxa de juros 

é de 2% ao mês, determine o valor desse capital. 

 

a) R$ 4.500,00 

b) R$ 6.300,00 

c) R$ 3.200,00 

d) R$ 7.500,00 

e) R$ 9.325,82 
 

= INFORMÁTICA = 

 

11. Nos Sistemas Operacionais Windows, a área 

reservada para armazenar de forma temporária os dados 

copiados ou movidos pelo usuário, é conhecida como: 

 

a) Área de colagem. 

b) Área de transferência. 

c) Área de memória swap. 

d) Área de troca de arquivos. 

e) Área da transmissão  

 

12. Sobre navegadores de internet, conhecido também 

por Browser. Considere o seguinte caso: Fernanda esta 

realizando uma pesquisa em seu navegador, a mesma 

deseja abrir uma nova aba, com isso realizara o 

procedimento utilizando o atalho a partir do teclado. 

Diante deste conceito, analise as alternativas abaixo e 

selecione a que represente abrir uma nova aba: 

 

a) Ctrl + M 

b) Shift + Ctrl + T 

c) Ctrl + T 

d) Ctrl + N 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

13. Para que um computador tenha acesso a internet e 

posteriormente a comunicação com os demais pontos da 

rede é necessário um recurso mínimo do computador. 

Com base neste conceito, análise as alternativas abaixo e 

selecione a alternativa que representa ser o recurso 

mínimo para acesso a internet: 

 

a) Placa de Rede 

b) Switch 

c) Hub 

d) Placa de vídeo 

e) Nenhuma das alternativas 

 

14. Analisando o texto a seguir. Recurso que pode ser 

usado para criar documentos que são iguais na essência, 

mas contêm elementos exclusivos. Por exemplo, em uma 

carta anunciando um novo produto, o logotipo da 

empresa e o texto sobre o produto aparecerão em cada 

carta, mas o endereço e a linha de saudação serão 

diferentes.  

 

O texto refere-se ao recurso do Microsoft Word 2003 

que está na opção: 

 

a) Macro 

b) Apresentação eletrônica 

c) Layout 

d) Propaganda 



e) Mala Direta 

 

15. Relacionado à programação de computadores, um 

algoritmo, seja qual for a sua complexidade e a 

linguagem de programação na qual será codificado, pode 

ser descrito por meio da: 

 

a) reografia 

b) criptografia 

c) linguagem de marcação. 

d) engenharia estruturada 

e) pseudolinguagem 

 

 

= CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS = 

 

16. A Lei nº 3.820/60 cria o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Farmácia. Assinale, a seguir, 

uma atribuição que não seja inerente aos Conselhos 

Regionais. 

 

a) Sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à 

regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício 

profissional. 

b) Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e 

punindo as infrações à lei, bem como enviando às 

autoridades competentes relatórios documentados sobre 

os fatos que apurarem e cuja solução não seja de sua 

alçada. 

c) Providenciar, no sentido de notificar às autoridades 

competentes, o exercício ilegal da medicina. 

d) Examinar reclamações e representações escritas 

acerca dos serviços de registro e das infrações desta lei 

e decidir. 

e) Registrar os profissionais de acordo com a presente 

lei e expedir a carteira profissional. 

 

17. Em conformidade com a Lei nº 3.820/60, para 

inscrição no quadro de farmacêuticos dos Conselhos 

Regionais, é necessário: 

 

a) Estar com seu diploma registrado na repartição 

sanitária competente. 

b) Estar proibido de exercer a profissão farmacêutica. 

c) Gozar de boa reputação por sua conduta pública, 

atestada por 5 (cinco) farmacêuticos inscritos. 

d) ser estrangeiro. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

18. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90), no Capítulo I – Disposições Gerais, 

estabelece algumas definições. 

 

I. Equipara-se a consumidor a coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo. 

II. Produto é qualquer bem móvel e material. 

III. Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, salvo 

as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) somente I 

b) somente I e III. 

c) Somente II e III 

d) Todas as alternativas 

e) Nenhuma das alternativas 

 

19. De acordo com a Lei nº 13.021/14, que dispõe sobre 

o exercício e a fiscalização das atividades 

farmacêuticas, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) O proprietário da farmácia não poderá desautorizar 

ou desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo 

farmacêutico. 

b) Cabe ao farmacêutico, na dispensação de 

medicamentos, visando garantir a eficácia e a segurança 

da terapêutica, e cabe ao farmacêutico, na dispensação 

de medicamentos, visando garantir a eficácia e a 

segurança da terapêutica prescrita, observar os aspectos 

técnicos e legais do receituário. 

c) É vedado ao fiscal farmacêutico exercer outras 

atividades profissionais de farmacêutico, ser 

responsável técnico ou proprietário ou participar da 

sociedade em estabelecimentos farmacêuticos. 

d) Ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico 

obrigam-se os estabelecimentos à contratação de novo 

farmacêutico, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 

atendido o disposto nas Leis n.º 5.991/73 e 6.437/77. 

e) O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos 

farmacêuticos agirão sempre solidariamente, realizando 

todos os esforços para promover o uso racional de 

medicamentos. 

 

20. Assinale a alternativa que indique uma atribuição do 

Conselho Federal de Farmácia, conforme previsto na 

Lei nº 3.820/60, que cria o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Farmácia. 

 

a) Realizar reuniões trimestrais, em cada Conselho 

Regional de Farmácia, para o estudo de questões 

profissionais de interesse nacional. 

b) Publicar relatórios, a cada seis meses, de seus 

trabalhos, assim como a relação de todos os 

profissionais registrados. 

c) Julgar em primeira e última instância os recursos das 

deliberações dos Conselhos Regionais. 



d) Aprovar os regimentos internos organizados pelos 

Conselhos Regionais, cabendo as modificações 

necessárias exclusivamente aos Conselhos Regionais, a 

fim de manter a unidade de ação. 

e) Organizar o Código de Deontologia Farmacêutica. 

 

21. Segundo a Lei nº 13.021/14, no âmbito da 

assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer 

natureza requerem, obrigatoriamente, para seu 

funcionamento, a responsabilidade e a assistência 

técnica de farmacêutico habilitado. Obriga-se o 

farmacêutico, no exercício de suas atividades, a: 

 

I. proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de 

pacientes, internados ou não, em estabelecimentos 

hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou 

privada; 

II. estabelecer o perfil farmacoterapêutico no 

acompanhamento sistemático do paciente, mediante 

elaboração, preenchimento e interpretação de fichas 

farmacoterapêuticas; 

III. prestar orientação farmacêutica, com vistas a 

esclarecer ao paciente a relação entre benefício e risco, 

a conservação e a utilização de fármacos e 

medicamentos inerentes à terapia, bem como suas 

interações medicamentosas e a importância de seu 

correto manuseio. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) I e II, somente 

b) II e IV, somente 

c) I e III, somente 

d) II e III, somente 

e) Todas estão corretas. 

 

22. De acordo com a Lei n.º 3.820/60, analise os itens 

abaixo:  

 

I - O poder de punir disciplinarmente compete, com 

exclusividade, ao Conselho Regional em que o faltoso 

estiver inscrito ao tempo do fato punível em que 

incorreu. 

II - A inscrição dos profissionais e práticos já 

registrados nos órgãos de Saúde Pública na data desta 

lei, será feita somente mediante prova de registro na 

repartição competente. 

 

a) O item I está incorreto. 

b) Os itens I e II estão incorretos. 

c) Os itens I e II estão corretos. 

d) Somente o item II está correto. 

e) Somente o item I está correto. 

 

23. Qual a instituição criada pela Lei n.º 3.820, de 

11/11/1960? 

 

a) Sindicato de Farmacêuticos 

b) Conselhos de Farmácia 

c) Repartição Sanitária 

d) Associação Brasileira de Farmácia 

e) Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 

24. O sistema de dispensação de medicamentos em que 

a farmácia participa pouco do processo, o que eleva os 

custos para o hospital e, consequentemente, para o 

paciente, é o: 

 

a) misto 

b) individualizado indireto 

c) coletivo 

d) dose-unitária 

e) individualizado direto 

 

25. Inventário é a contagem de todos os itens em 

estoque de um almoxarifado, a fim de se verificar se a 

quantidade encontrada nas prateleiras coincide com os 

valores informados nas fichas de controle. Recomenda-

se que sua realização seja: 

 

a) periódica, semanal, com amostras seletivas de 10 a 

20% dos produtos em estoque e dos itens de maior 

rotatividade e registro das irregularidades encontradas. 

b) obrigatória, para 30% dos itens a cada três meses. 

c) obrigatória, para 50% dos itens a cada doze meses. 

d) periódica, quinzenal, com amostras seletivas de 10 a 

20% dos produtos em estoque e dos itens de maior 

rotatividade e registro das irregularidades encontradas. 

e) periódica, mensal, com amostras seletivas de 5 a 10% 

dos produtos em estoque e dos itens de maior 

rotatividade e registro das irregularidades encontradas. 

 

 

 

 


