
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  

RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ 

 

EDITAL N.º 003/2019 

 

PROVA OBJETIVA: 10/11/2019 

 

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 20 questões de múltipla escolha contendo as letras (A) (B) (C) (D), 

obedecendo a seguinte ordem: de 01 a 05 - Língua Portuguesa (Peso 4) / 06 a 08 - Matemática (Peso 4) / 09 a 

10 - Informática (Peso 4) / 11 a 20 - 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: ________________________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
RIBEIRÃO DO PINHAL 



= LÍNGUA PORTUGUESA = 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 e 2: 

 

MAR PORTUGUÊS 
 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram! 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar para que fosses 

nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é 

pequena. 

Quem quer passar além do Bojador tem que passar 

além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é 

que espelhou o céu! 
 

Fernando Pessoa 

 
 

1. Segundo o poeta, o sofrimento do povo ocorreu:  
 

a) apesar das conquistas portuguesas. 

b) em virtude das conquistas portuguesas. 

c) para as conquistas portuguesas. 

d) antes das conquistas portuguesas. 

 

2. “Quantos filhos em vão rezaram”. Com este verso, 

entendemos que: 
 

a) o sofrimento do povo foi inútil. 

b) o povo português da época era muito religioso. 

c) muita gente perdeu entes queridos por causa das 

conquistas portuguesas. 

d) o povo era muito chorão. 

 

3. Complete a frase abaixo: 
 

Elas _____ providenciaram os atestados, que enviaram 

_____ às procurações, como instrumentos _____ para os 

fins colimados. 
 

a) mesmo, anexo, bastante 

b) mesmas, anexo, bastante 

c) mesmas, anexos, bastante 

d) mesmas, anexos, bastantes 

 

4. Assinale a alternativa em que o autor NÃO utiliza 

prosopopeia. 
 

a) “Quando essa não-palavra morde a isca, alguma coisa 

se escreveu.” (Clarice Lispector) 

b) “As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se 

beijam, se dissolvem…” (Drummond) 

c) “Meu nome é Severino, Não tenho outro de pia”. 

(João Cabral de Melo Neto) 

d) “A luminosidade sorria no ar: exatamente isto. Era 

um suspiro do mundo.” (Clarice Lispector) 

 

5. Aponte a opção em que as duas palavras são 

acentuadas devido à mesma regra: 
 

a) saí - dói 

b) relógio - própria 

c) só - sóis 

d) dá - custará 

 

 
 

= MATEMÁTICA = 

 

6. De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar 

em um banco para tirar uma foto? 
 

a) 800 

b) 540 

c) 360 

d) 720 
 

7. O valor de R$ 5.500,00 é emprestado durante 15 

meses a uma taxa de 1,2% a.m. usando o regime de juros 

simples. Calcule o montante que deverá ser pago a quem 

emprestou o dinheiro. 
 

a) R$ 80.000,00 

b) R$ 7.200,00 

c) R$ 82.500,00 

d) R$ 6.490,00 

 

8. Numa festa de casamento, um garçom carrega duas 

bandejas com bebidas. Em uma delas tem 2 taças de 

vinho e 5 de champanhe, enquanto na outra tem 4 taças 

de vinho e 3 de champanhe. Qual é a probabilidade de 

alguém pegar uma taça de vinho de uma dessas duas 

bandejas? 
 

a) 3/7   

b) 2/5 

c) 3/4 

d) 2/4  

 

 

= INFORMÁTICA = 

 

9. Na guia layout de página do MS Word 2007, existe 

um grupo em que se encontram disponíveis os recursos 

para configuração de margens, orientação da página, 

tamanho da página e quebras de página e de seção. Esse 

grupo é: 
 

a) Organizar 

b) Configurar Página 

c) Temas 

d) Parágrafo 



 

10. Ana Paula recebe frequentemente e-mails com 

publicidade de produtos que não lhe interessam. Irritada 

com tal situação, Ana Paula realizou uma ação em sua 

caixa de e-mail que faz com que, ao chegarem, essas 

mensagens indesejadas não sejam depositadas em sua 

caixa de entrada. A ação realizada por Ana Paula foi: 
 

a) enviar um e-mail a cada emissor de mensagens 

indesejadas proibindo-o de lhe enviar e-mail. 

b) incluir os endereços de e-mail dos emissores no site 

do PROCON. 

c) selecionar os e-mails indesejados e defini-los como 

spam. 

d) chorar por não conseguir resolver o problema. 

 

 

= CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS = 

 

11. Lei que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das 

atividades farmacêuticas. 
 

a) Lei n.º 13.021/2014 

b) Lei n.º 8.078/90 

c) Lei 3.820/60 

d) Lei n.º 13.005/2014 

 

12. Segundo a Lei n.º 8.078/90 que dispõe sobre a 

proteção do consumidor e dá outras providências, A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo: 
 

I. o atendimento das necessidades dos consumidores 

II. o respeito à sua dignidade, saúde e segurança 

III. a proteção de seus interesses econômicos 

IV. a melhoria da sua qualidade de vida. 

V. a transparência e harmonia das relações de consumo. 
 

Estão corretas: 
 

a) Apenas a I 

b) Apenas a I e III 

c) Apenas a II, III e V 

d) Todas estão corretas. 

 

13. Segundo a Lei n.º 3.820/60 os Conselhos Federais e 

Regionais de Farmácia são:  
 

a) não tem personalidade jurídica, coexistem apenas para 

prestar orientações e esclarecimentos sobre como o 

farmacêutico deve atender o paciente. 

b) dotados de personalidade jurídica de direito público, 

autonomia administrativa e financeira, destinados a zelar 

pela fiel observância dos princípios da ética e da 

disciplina da classe dos que exercem atividades 

profissionais farmacêuticas no País. 

c) dotados de personalidade jurídica de direito privado, 

sem autonomia administrativa e financeira.  

d) são dispensados da necessidade de zelar pela fiel 

observância dos princípios da ética e da disciplina da 

classe dos que exercem atividades profissionais 

farmacêuticas no País. 

 

14. Configura-se como direito básico do consumidor, 

conforme disposto na Lei n.º 8.078/90: 
 

a) tem direito à efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais somente. 

b) ser ludibriado quanto à publicidade, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 

fornecimento de produtos e serviços, pois o que interessa 

é ficar livre da doença; 

c) ser atendido somente quando o atendente tem tempo 

para isso. 

d) informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, 

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 

que apresentem. 

 

15. Entende-se por assistência farmacêutica: 
 

a) o conjunto de ações e de serviços que visem a 

assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, 

a proteção e a recuperação da saúde nos somente nos 

estabelecimentos privados que desempenhem atividades 

farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo 

essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional. 

b) o conjunto de ações e de serviços que visem a 

assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, 

a proteção e a recuperação da saúde nos 

estabelecimentos públicos e privados que desempenhem 

atividades farmacêuticas, tendo o medicamento como 

insumo essencial que deve ser controlado para evitar 

desperdícios, bem como distribuir de acordo com as 

preferencias do responsável. 

c) o conjunto de ações e de serviços que visem a 

assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, 

a proteção e a recuperação da saúde nos 

estabelecimentos públicos e privados que desempenhem 

atividades farmacêuticas, tendo o medicamento como 

insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso 

racional. 

d) o conjunto de ações e de serviços que visem a 

assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, 

a proteção e a recuperação da saúde somente nos 

estabelecimentos públicos que desempenhem atividades 

farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo 

essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional 

 

16. De acordo com o Decreto n.º 85.878/1981 é 

atribuição privativa dos profissionais farmacêuticos: 



 

a) atender pacientes terminais no lugar do médico. 

b) prescrever receitas substitutas às dos médicos quando 

o paciente chega à farmácia. 

c) desempenhar de funções de dispensação ou 

manipulação de fórmulas magistrais e farmacopeicas, 

quando a serviço do público em geral ou mesmo de 

natureza privada; 

d) todas as anteriores. 

 

17. Sobre as responsabilidades do farmacêutico assinale 

a alternativa incorreta: 
 

a) fornecer condições adequadas ao perfeito 

desenvolvimento das atividades profissionais do 

farmacêutico. 

b) organizar e manter cadastro atualizado com dados 

técnico-científicos das drogas, fármacos e medicamentos 

disponíveis na farmácia; 

c) incentivar os pacientes a procurar, primeiro, 

orientação farmacêutica, ao invés de irem ao medico, 

sempre que estiverem com alguma doença.  

d) prestar orientação farmacêutica, com vistas a 

esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, a 

conservação e a utilização de fármacos e medicamentos 

inerentes à terapia, bem como as suas interações 

medicamentosas e a importância do seu correto 

manuseio. 

 

18. Os medicamentos são produtos diferenciados, de 

suma importância para a melhoria ou manutenção da 

qualidade de vida da população. A preservação da sua 

qualidade deve ser garantida desde sua fabricação até a 

dispensação ao paciente. Desta forma, as condições de 

estocagem, distribuição e transporte desempenham papel 

fundamental para a manutenção dos padrões de 

qualidade dos medicamentos. Acerca desse assunto, 

assinale a opção correta. 
 

a) O almoxarifado de medicamentos é um setor que 

compreende as seguintes atividades: receber materiais, 

guardar materiais, localizar materiais, assegurar 

materiais, preservar materiais, entregar materiais e 

prestar informações sobre indicações terapêuticas dos 

materiais. 

b) No almoxarifado de medicamentos a luminosidade 

deve ser bem distribuída, oferecendo boa visualização 

dos itens e a identificação dos mesmos, e não há 

restrição sobre o posicionamento dos produtos 

armazenados. 

c) Para armazenamento de medicamentos no 

almoxarifado, visando o controle de qualidade e a boa 

organização, observar a rotulagem dos produtos parece 

importante e muitas vezes suficiente. 

d) Assistência farmacêutica engloba aquisição, 

programação, armazenamento, distribuição e 

dispensação, assim como a racionalidade necessária, de 

modo a disponibilizar medicamentos seguros e eficazes, 

no momento certo e nas quantidades adequadas. 

 

19. Para o funcionamento das farmácias de qualquer 

natureza, exigem-se: 
 

a) a presença somente do proprietário da farmácia que 

ocupa neste caso a função de farmacêutico. 

b) ter a presença de farmacêutico somente no período 

matutino. 

c) dispensa-se equipamentos necessários à conservação 

adequada de imunobiológicos; 

d) ter a presença de farmacêutico durante todo o horário 

de funcionamento. 

 

20. O profissional farmacêutico é capacitado 

cientificamente para ser o responsável técnico da 

dispensação de fármacos. Assinale a opção que 

apresenta as responsabilidades e atribuições do 

farmacêutico no serviço de dispensação. 
 

a) Respeitar o direito do usuário de conhecer o 

medicamento que lhe é dispensado e de decidir sobre sua 

saúde e seu bem estar. 

b) Avaliar a prescrição médica e receitar outros 

fármacos caso seja necessário. 

c) Exigir receita mesmo em caso de medicamentos de 

venda livre. 

d) Assegurar que os fármacos, sujeitos a controle 

especial de acordo com a legislação específica, serão 

dispensados somente aos médicos. 

 


