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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR – MG.   

EDITAL Nº 01/2020 – CONCURSO PÚBLICO / EDITAL Nº 02-2020 - PROCESSO SELETIVO. 

PROVA OBJETIVA.                                                                                                                   

CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA.   

  
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de 
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta. 
 
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público / Processo Seletivo o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s), 
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local, 
onde estará ocorrendo o Concurso Público / Processo Seletivo, o candidato deverá manter o celular desligado, 
sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste 
Concurso Público / Processo Seletivo.  
 
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche. Outros pertences, como água, ou qualquer outro tipo de líquido, antes do início das provas, 
o candidato deverá acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
4. Confira se a sua prova tem 30 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu 
está correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE 
o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica 
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira o caderno de provas 
com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de 
iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
Prova Objetiva terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta. 
 
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais 
permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 

Leia o poema para responder às próximas quatro questões. 
 
VELHINHA. (Florbela Espanca). 
 
Se os que me viram já cheia de graça 
Olharem bem de frente para mim, 
Talvez, cheios de dor, digam assim: 
“Já ela é velha! Como o tempo passa!...” 
 
Não sei rir e cantar por mais que faça! 
Ó minhas mãos talhadas em marfim, 
Deixem esse fio de oiro que esvoaça! 
Deixem correr a vida até o fim! 
 
Tenho vinte e três anos! Sou velhinha! 
Tenho cabelos brancos e sou crente... 
Já murmuro orações... falo sozinha... 
 
E o bando cor-de-rosa dos carinhos 
Que tu me fazes, olho-os indulgente, 
Como se fosse um bando de netinhos... 
 
01. Leia o poema e assinale a alternativa incorreta. 
a) O poema todo, como o próprio título indica, apresenta o eu lírico, do começo ao fim, como uma velhinha, uma 
pessoa idosa. 
b) A questão da idade está relacionada ao estado de espírito do eu lírico. 
c) O eu lírico, sente-se como uma velhinha, em termos físicos e em atitudes. 
d) Na verdade, o eu lírico, tem apenas vinte e três anos, não é uma pessoa idosa. 
 
02. Quanto a encontros vocálicos, as palavras do poema (mais, fio, esvoaçava) são: 
a) Ditongo / hiato / ditongo. 
b) Hiato / hiato / hiato. 
c) Ditongo / hiato / hiato. 
d) Ditongo / ditongo / ditongo. 
 
03. No penúltimo verso, da última estrofe, “Que tu me fazes, olho-os indulgente”, a palavra grifada tem como 
significado: 
a) Maldosa. 
b) Desalmada. 
c) Impiedosa. 
d) Afetuosa. 
 
04. As palavras do poema (me, ela, minhas, esse) são respectivamente: 
a) Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome possessivo, pronome demonstrativo. 
b) Pronome pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal do caso reto, pronome possessivo, pronome demonstrativo. 
c) Pronome pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal do caso reto, pronome demonstrativo, pronome possessivo. 
d) Pronome pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal do caso reto, pronome possessivo, pronome relativo. 
 
05. Sobre discurso direto, indireto e indireto livre, marque a alternativa incorreta. 
a) O médico recusou pagamento. Era cristão levar a saúde à casa dos pobres. (Discurso indireto). 
b) O sacerdote estava com o coração a sangrar. Positivamente, aquele país não era amigo de Deus. (Discurso 
indireto livre). 
c) Eu ordenei-lhe que viesse imediatamente. (Discurso indireto). 
d) Indagou o médico qual seria a verdadeira idade do doente. (Discurso indireto). 
 
06. Relacione as colunas sobre figuras de linguagem e marque a alternativa verdadeira. 
COLUNA I. 
A- Metáfora. 
B- Hipérbole. 
C- Sinestesia. 
D- Metonímia. 
E- Elipse. 
F- Zeugma. 
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G- Assíndeto. 
 
COLUNA II. 
(1) É a omissão de termo anteriormente expresso, que se subentende com outra flexão. 
(2) É a interpenetração de planos sensoriais. Por esta figura, fundem-se sensações visuais com auditivas, 
gustativas, olfativas, tácteis, num amálgama de ricos efeitos expressivos. 
(3) É a omissão de termos que facilmente se podem subentender. 
(4) É a falta de conjunção entre elementos coordenados. 
(5) É a figura do exagero: tem por fundamento a paixão, que leva o escritor a deformar a realidade, 
glorificando-a, ou amesquinhando-a segundo o seu particular modo de sentir. 
(6) Baseado numa relação de contiguidade, origina-se este tropo das ideias evocadas por outra com a qual 
apresentam certa interdependência. Consiste em tomar-se o efeito pela causa, o autor pela obra, a parte 
pelo todo, o singular pelo plural, a matéria pela obra, etc. 
(7) Consiste na transferência de um termo para uma esfera de significação que não é a sua, em virtude de 
uma comparação implícita. 
a) A (7) – B (5) – C (2) – D (6) – E (3) – F (4) – G (1). 
b) A (1) – B (3) – C (5) – D (2) – E (4) – F (6) – G (7). 
c) A (6) – B (5) – C (2) – D (7) – E (3) – F (1) – G (4). 
d) A (7) – B (5) – C (2) – D (6) – E (3) – F (1) – G (4). 
 
07. Sobre pontuação, coloque (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta. 
( ) A vírgula, o travessão, os parênteses, o ponto e vírgula e os dois-pontos, indicam uma pausa que não 
quebra a continuidade do discurso, mostra que a frase ainda não foi finalizada. 
( ) O ponto simples, o ponto parágrafo e o ponto final, indicam uma pausa mostrando o término do discurso, 
ou parte dele. 
( ) O ponto de interrogação, o ponto de exclamação e as reticências, indicam uma pausa que serve para 
frisar uma intenção, ou estado emotivo. 
( ) Emprega-se o ponto e vírgula para separar as várias partes distintas de um período, que se equilibram 
em valor e importância. 
( ) Emprega-se o ponto e vírgula para separar as séries, ou membros de frases, que já são interiormente 
separadas por vírgulas. 
( ) Empregam-se os dois-pontos antes de uma citação. 
a) F – V – V – V – V – F. 
b) V – V – F – V – F – V. 
c) V – V – V – V – V – V. 
d) F – V – F – V – V – F. 
 
08. Em se tratando de regência verbal, assinale a alternativa incorreta. 
a) Dona Inês abdicou de sua coroa de orgulho. 
b) O mais velho abraçou-a, beijou-a e subiu para o seu berço de palha. 
c) O diretor atendeu-os. 
d) Ajudei-lhe a fugir. 
 
09. Quanto ao uso, ou não do sinal de crase, marque a alternativa indevida. 
a) A fazenda fica à duas léguas da cidade. 
b) Os inimigos estavam cara a cara. 
c) Premiaram-no por sua dedicação às crianças. 
d) Fiquei a contemplá-la. 
 
10. Em se tratando de período literário, leia os comentários e assinale a alternativa correta. 
A liberdade é a característica principal do movimento em suas mais diferentes manifestações artísticas, 
tanto no Brasil, como na Europa. 
No Continente Europeu, foi um conjunto de tendências artísticas que excediam a liberdade criadora e o 
rompimento com o passado. Não foi diferente no Brasil, onde a busca pelo novo e pela identidade local 
permearam esse movimento. Resultado de muitas correntes artísticas, na Europa e no Brasil, resultou da 
quebra de paradigmas e dos valores tradicionais. Na literatura brasileira, as principais características são: 
fragmentação, síntese, busca pela linguagem brasileira, nacionalismo, ironia, humor, paródia, relato do 
cotidiano, revisão crítica do passado histórico e cultural, versos livres. 
a) Arcadismo. 
b) Realismo. 
c) Parnasianismo. 
d) Modernismo. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO. 
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11. Em uma unidade de saúde de Chiador, 14 profissionais serão agrupados em grupos de 5, para que 
visitem as casas do Município e deem orientações às famílias. De quantas maneiras os profissionais 
poderão ser organizados? 
a) 2.002. 
b) 240.240. 
c) 3.125. 
d) 40.040. 
 
12. Uma confeitaria de Chiador produz 200 canudinhos de doce de leite a cada cinco horas. Sabendo-se que 
ela funciona 16 horas por dia, quantos canudinhos ela produzirá em um dia? 
a) 860. 
b) 640. 
c) 540. 
d) 600. 
 
13. Seja a proposição: “Os moradores do Município se chamam Chiadorenses, se e somente se, o Município 
é Chiador.” 
O conectivo utilizado nessa proposição composta é: 
a) Negação. 
b) Disjunção. 
c) Conjunção. 
d) Bicondicional. 
 
14. Quantos anagramas têm a palavra GOIABADA? 
a) 40.320. 
b) 64. 
c) 6.720. 
d) 20.160. 
 
15. Suponha que a Secretaria de Saúde do Município de Chiador tenha vacinado todos os seus habitantes, 
sendo que 80% contra a gripe H1N1 e 60% contra o Covid-19. Determine o porcentual de habitantes que 
foram vacinados contra as duas doenças.   
a) 20%. 
b) 40%. 
c) 80%. 
d) 60%. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 

16. Veja se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se apresenta nos itens, depois marque a alternativa que traz 
a sequência correta. 
(  ) A Literatura Mineira também se desenvolveu no séc. XVIII, quando Vila Rica, atual Ouro Preto, tornou-se 
centro econômico e político da então Colônia Portuguesa.  
(  ) O século XX, desde seu início, é marcado pela volta de Minas ao cenário literário nacional com grande 
projeção. Um dos grandes marcos é a produção literária de Carlos Drummond de Andrade, nascido em 
Itabira, no ano de 1902. 
( ) Entre outros importantes escritores mineiros, podemos citar nomes como Roberto Drumond, Bartolomeu 
Campos de Queiroz e Ziraldo.  
a) V – V – F.  
b) V – V – V.  
c) F – V – V.  
d) V – F – V.  
 
17. Leia o que se afirma sobre a Bandeira do Estado de Minas Gerais e marque a alternativa incorreta.  
a) A atual Bandeira do Estado de Minas Gerais foi instituída pela Lei nº 2.793, de 8 de janeiro de 1963, sancionada 
pelo então governador José de Magalhães Pinto. 
b) O triângulo remete à Santíssima Trindade e foi proposto por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos 
participantes do Movimento da Inconfidência, que buscava a libertação da Coroa Portuguesa.  
c) A frase em latim foi proposta por Alvarenga Peixoto, outro inconfidente, foi retirada de um versículo do poeta 
romano Virgílio. 
d) A Bandeira de Minas Gerais é composta por um triângulo vermelho sobre fundo branco, contornado pela 
expressão em latim, lema da Inconfidência Mineira, que significa “Liberdade já”. 
 
Nos termos da Lei Complementar nº 961, de 07 de fevereiro de 2020, responda às próximas duas questões. 
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18. Qual alternativa deve ser considerada incorreta? 
a) A extinção do contrato por iniciativa e solicitação do contratado deverá ser comunicada pelo solicitante com 
antecedência mínima de sessenta dias, sem direito à indenização. 
b) Remuneração é o valor mensal pago ao servidor, correspondente ao vencimento do cargo mais vantagens 
pecuniárias. 
c) O Serviço Público Municipal compreende atividade permanente e atividade temporária. 
d) Ser leal às instituições a que servir, é um dos deveres do servidor. 
 
19. Avalie as assertivas e assinale a incorreta. 
a) O servidor responde civil, penal e administrativamente, pelo exercício irregular de suas atribuições. 
b) O contratado assumirá o desempenho de suas atividades no prazo convencionado no contrato, podendo ser 
designado para exames médicos em órgão municipal. 
c) Serão objeto de contratação temporária, os programas e projetos nas áreas da saúde e da assistência social, 
relacionados às atividades de caráter regular e permanente. 
d) O ato de provimento dos cargos deverá, necessariamente, conter indicação de que o exercício do cargo se fará 
cumulativamente com outro cargo, se for o caso, obedecidos os preceitos constitucionais. 
 
20. Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chiador, MG, indique a alternativa errada. 
a) Incluem-se entre os bens do Município os imóveis e móveis que atualmente a ele pertençam, assim como os que 
vierem a ser adquiridos, ou atribuídos por lei. 
b) Compete ao Município, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 
Educação Pré-escolar, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
c) Pode ser criado distrito mediante fusão de dois, ou mais distritos, aplicando-se, neste caso, as normas estaduais 
e municipais cabíveis, relativas à criação e à supressão. 
d) É competência privativa do Município, organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do 
seu poder de polícia administrativa. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 

21. Leia o que se segue e aponte a alternativa verdadeira. 
Sobre o MS-Excel 2013: 
1- Você pode inserir fórmulas simples para adicionar, dividir, multiplicar e subtrair dois, ou mais valores 
numéricos.  
2- É possível utilizar o recurso AutoSoma para totalizar, rapidamente, uma série de valores sem inseri-los, 
manualmente, em uma fórmula.  
3- Após criar uma fórmula, você poderá copiá-la em outras células adjacentes, sem a necessidade de criar 
a mesma fórmula repetidamente. 
a) Apenas a opção 1 está correta. 
b) Apenas a opção 2 está correta. 
c) Apenas as opções 2 e 3 estão corretas. 
d) Todas as opções estão corretas. 
 
22. No MS-Excel 2013, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de 
clientes, basta utilizar a função: 
a) CONT.NUMERO. 
b) CONT.SE. 
c) CONT.VALORES. 
d) CONTAR. 
 
23. Leia o que se segue e aponte a alternativa verdadeira. 
Sobre numeração de páginas no MS-Excel 2013: 
1- Se desejar mostrar números nas páginas quando imprimir uma planilha do Microsoft Excel, você poderá 
inserir números de página apenas nos cabeçalhos das páginas.  
2- Os números de página inseridos não aparecem no modo de exibição Normal da planilha. 
3- Os números de páginas somente serão mostrados no modo de exibição Layout de Página e nas páginas 
impressas. 
a) Apenas a opção 1 está correta. 
b) Apenas a opção 3 está correta. 
c) Apenas as opções 2 e 3 estão corretas. 
d) Todas as opções estão corretas. 
 
24. Atribua (C) certo ou (E) errado aos itens e indique a alternativa correspondente. 
(  ) O texto de documento oficial quando não for usado para encaminhamento de documentos, a introdução 
deve apresentar o objetivo da comunicação. 
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(  ) O texto de documento oficial quando for usado para encaminhamento de documentos, a introdução deve 
iniciar com referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. 
(  ) Regência é, em gramática, sinônimo de dependência, subordinação. Assim, a sintaxe de regência trata 
das relações de dependência que as palavras mantêm na frase. 
a) C – C – E. 
b) C – C – C. 
c) E – E – C. 
d) C – E – C. 
 
25. Analise as alternativas e depois assinale a correta.  
a) Vossa Senhoria é empregado para dirigir-se a autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo.  
b) Ao atribuir adjetivos, o gênero gramatical deverá coincidir com a pessoa a que se refere. Exemplo: Vossa 
Excelência está atarefado (tratando-se de mulher). 
c) Respeitando o princípio da impessoalidade e considerando que a redação oficial é utilizada para tratar de 
questões de interesse público, o tratamento deve ser impessoal, evitando-se impressões individuais de quem 
comunica, ou recebe o documento. 
d) O artigo abrevia-se como “artg.” e o parágrafo como “§”. 
 
26. Em relação à fisiologia do sistema cardiovascular, analise os itens e assinale a alternativa verdadeira. 
I- Taquicardia é quando a frequência cardíaca está elevada, geralmente, acima de 100 batimentos por minuto. 
II- Bradicardia é quando a frequência cardíaca está baixa, geralmente abaixo de 60 batimentos por minuto. 
III- A Pressão Arterial corresponde à pressão exercida pelo sangue nas paredes dos vasos sanguíneos. 
IV- A diástole compreende ao período de relaxamento do ciclo cardíaco. 
V- A sístole compreende ao período de contração do ciclo cardíaco. 
a) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos. 
b) Apenas os itens III, IV e V estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
27. Durante uma verificação de rotina da validade dos medicamentos, na farmácia em que você trabalha, foi 
necessário realizar o descarte de alguns medicamentos vencidos. Sabendo que o Gerenciamento de 
Resíduos de Saúde é de suma importância para prevenção de riscos à saúde pública e ao meio ambiente, e 
que são classificados por grupos de acordo com a RDC nº 222/18, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. Assinale a qual grupo de resíduos pertencem os medicamentos: 
a) Grupo A – Resíduos infectantes. 
b) Grupo B – Resíduos químicos. 
c) Grupo C – Resíduos radioativos. 
d) Grupo D – Resíduos comuns (sem risco biológico, químico ou radiológico). 
 
28. O armazenamento é uma importante etapa do ciclo de assistência farmacêutica, que consiste em um 
conjunto de atividades envolvendo o recebimento, estocagem, conservação, controle de estoque e entrega. 
Alguns medicamentos e insumos farmacêuticos necessitam de condições especiais de armazenamento, 
dessa forma correlacione a coluna 1 com a coluna 2 e assinale a alternativa com a correspondência correta. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 

1- Inflamáveis. ( ) Medicamentos sensíveis à variação da 
temperatura, geralmente requerem armazenamento 
sob refrigeração (entre 2ºC e 8ºC). Medições de 
temperatura devem ser realizadas de forma 
constante, devem possuir sistema de alarme e 
plano de contingência, em caso de problemas 
técnicos.  

2- Termolábeis. ( ) Sujeitos a controle especial pela Portaria nº 
344/98. Devem ser armazenados com máxima 
segurança, em área trancada, sob responsabilidade 
do farmacêutico. A entrada, saída e perda desses 
medicamentos devem ser anotadas em Livro de 
Registro Específico. 

3- Fotossensíveis. ( ) Necessitam de armazenagem em condições 
especiais sem incidência da luz direta. O Contato 
com a luz causa sua degradação, diminuindo sua 
ação farmacológica e não produzindo um efeito 
eficaz e esperado no paciente. 
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4- Psicotrópicos. (  ) Seu armazenamento deve ser em local separado, 
sinalizado, longe de fontes de calor e de materiais 
que provoquem faíscas.  

a) 2 – 1 – 4 – 3. 
b) 1 – 4 – 3 – 2. 
c) 2 – 4 – 3 – 1.  
d) 3 – 2 – 4 – 1. 
 
29. A forma farmacêutica é a final de apresentação de um medicamento após uma, ou mais operações 
farmacêuticas, com o propósito de facilitar sua utilização e obter o efeito terapêutico desejado, com 
propriedades apropriadas a uma determinada via de administração. Em relação às formas farmacêuticas, 
assinale a alternativa correta. 
a) A cápsula é uma forma farmacêutica semi-sólida, na qual os princípios ativos e/ou excipientes estão 
acondicionados em um invólucro solúvel duro, ou mole, podendo possuir formas e tamanhos diferentes. 
b) A suspensão é uma forma farmacêutica líquida que contém partículas sólidas dispersas em um veículo líquido, 
no qual são solúveis. 
c) Os comprimidos de liberação controlada visam a liberação do fármaco de forma lenta e gradual, controlando sua 
velocidade de absorção em um determinado período de tempo, dessa forma, não devem ser partidos. 
d) As cápsulas e comprimidos apresentam como vantagem uma absorção mais rápida no trato gastrointestinal em 
relação aos medicamentos em forma de solução. 
 
30. A infecção é definida como a penetração, desenvolvimento, ou multiplicação de um agente infeccioso 
no organismo, tanto de homens, como de animais. A gripe é um exemplo de uma doença infecciosa aguda 
do sistema respiratório, causada pelo agente etiológico Myxovirus influenzae e possui um grande potencial 
de transmissão. Um dos medicamentos utilizados no seu tratamento é o Fosfato de Oseltamivir.  
Assinale a classe farmacológica desse medicamento: 
a) Antiviral. 
b) Antibacteriano. 
c) Antiparasitário. 
d) Antiemético. 
  
RASCUNHO. 

 
 
 
 


