PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.668.376/0001-34

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 005/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG
CADERNO DE PROVA
RECEPCIONISTA DE UBS

NOME:
DATA:

____ / _____/_____
_______

CPF ou RG:

INSTRUÇÕES:

1. Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões objetivas de múltipla
escolha.
2. Assine seu nome, data, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno.
3. Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
4. Responda a todas as questões.
5. Assinale na folha de respostas com caneta de tinta azul ou preta, a alternativa que julgar certa.
6. A duração da prova é de 3 horas.
7. Somente depois de decorridos 45 (quarenta e cinco) minutos do início da prova, o candidato
poderá entregar sua folha de respostas objetiva e retirar-se da sala de prova.
8. Ao terminar a prova, você entregará ao fiscal a folha de respostas e o Caderno de Prova.
9. Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão ser liberados juntos.
Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 alternativas classificadas com as letras
(A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar
UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO
QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que:
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem
como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer
espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Prova e/ou a
Folha de Respostas.

Boa Prova!!!
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LÍNGUA PORTUGUESA

C- estranho.
D- famoso.

O problema ecológico
Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo
da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que
neste planeta não habita uma civilização inteligente,
tamanho é o grau de destruição dos recursos
naturais. Essas são palavras de um renomado
cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a
humanidade ainda não descobriu os valores
fundamentais da existência. O que chamamos
orgulhosamente de civilização nada mais é do que
uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a tal
civilização significa a devastação das florestas, a
poluição dos rios, o envenenamento das terras e a
deterioração da qualidade do ar. O que chamamos
de progresso não passa de uma degradação
deliberada e sistemática que o homem vem
promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra
contra a natureza.
Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado).
1- Segundo o Texto, o cientista americano está
preocupado com:
A- a vida neste planeta.
B- a qualidade do espaço aéreo.
C- o que pensam os extraterrestres.
D- o seu prestígio no mundo.

A- teve.
B- tivera.
C- têm.
D- terá.
6- Assinale a palavra que não se completa com "i", e
sim com "e".
A- pr_vilégio
B- _mpecilho
C- pát_o
d- pont_agudo
7- Qual das palavras destacadas a seguir não é um
adjetivo?
A- As pesquisas eliminaram PARTE da emoção.
B- Os BONS candidatos nem sempre são eleitos.
C- Nas eleições há candidatos BONS e RUINS.
D- As GRANDES empresas patrocinam candidatos .
8- Indique a grafia e leitura corretas do seguinte
numeral cardinal: 3.726.
A- Três mil, setecentos e vinte e seis.
B- Três mil, e setecentos e vinte e seis.
C- Três mil e setecentos e vinte e seis.
D- Três mil, setecentos, vinte, seis.

2- Para o autor, a humanidade:
A- demonstra ser muito inteligente.
B- ouve as palavras do cientista.
C- age contra sua própria existência.
D- preserva os recursos naturais.

9- A alternativa em que o acento indicativo de crase
não procede é:

3- Da maneira como o assunto é tratado no Texto, é
correto afirmar que o meio ambiente está
degradado porque:
A- a destruição é inevitável.
B- a civilização o está destruindo.
C- a humanidade preserva sua existência.
D- as guerras são o principal agente da destruição.
4- A afirmação: “Essas são palavras de um
renomado cientista americano.” quer dizer que o
cientista é:
A- inimigo.
B- velho.

5- Se o homem cuidar da natureza _______ mais
saúde. A forma verbal que completa corretamente
a lacuna é:

A- Tais informações são iguais às que recebi ontem.
B- Perdi uma caneta semelhante à sua.
C- A construção da casa obedece às especificações
da Prefeitura.
D- O remédio devia ser ingerido gota à gota, e não de
uma só vez.
10- Assinale a opção em que a frase não pode ser
completada com o verbo indicado entre parênteses:

A- Três quintos da turma _______ à aula.
(compareceram)
B- Cinqüenta e cinco por cento dos candidatos
________ classificação. (objetivaram)
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C- Mais de um problema __________ sem solução.
(ficou)
D- __________ duas horas para o início da prova.
(faltava).

B- atribuir endereços IP aos computadores da
intranet.
Cenviar
e
receber
e-mails.
D- permitir o gerenciamento dos nós de uma
intranet.

INFORMÁTICA

17- Para alterar a cor de um texto selecionado em
uma página específica, um usuário do aplicativo MS
Word 2003 deve formatar:

11- Qual das opções abaixo não é um tipo de
computador:
ABCD-

A- fonte.
B- parágrafo.
C- background.
D- configuração de página.

Windows.
Laptop.
Microcomputador.
Palm Top.

12- Qual dos itens abaixo é um periférico de saída:
ABCD-

Mouse.
Java Script.
Memória Rom.
Placa de vídeo.

A- E-mail e CPU.
B- Documento Word e Disco Rígido.
C- Disco Rígido e Internet.
D- Pasta (contendo diversos arquivos do Word) e
imagem JPEG.

13- Definição de Hadware:
ABCD-

18-Quais dos seguintes elementos se encaixam na
definição de arquivo?

É um tipo de email.
Área de acesso a internet.
É um tipo de vírus.
Parte física do computador (tudo que se
pode tocar).

14- Qual tecla permite acessar a barra de menu do
Word, Excel e Windows Explorer?
A- Shift.
B- Tab.
C- Home.
D- Alt.
15- Internet Explorer, Mozilla FireFox e Google
Chrome são utilizados principalmente para :

19- O acesso à distância entre computadores
A- somente pode ser feito entre computadores
diferentes.
B- pode ser feito entre máquinas que estejam
conectas à internet.
C- não pode ser feito por conexão com conexão
ADSL.
D- pode ser feito entre máquinas de capacidades
diferentes, no entanto, obrigatoriamente, com a
mesma memória.
20- Na Internet, a rede social que permite
comunicar-se com grupo de pessoas, podendo
adicionar e bloquear conexão com pessoas é:
A- FotoLogin.
B- Blog.
C- Facebook.
D- Weblogin

A- Navegar na internet.
B- Criar planilhas eletrônicas.
C- Criação de textos.
D- Proteção contra vírus.
16 - HTTPS pode ser definido como um protocolo
utilizado para:
A- acessar páginas com transferência criptografada
de
dados.

Rua Sete de Maio n.º 379 – Centro
CEP 37115-000 - Monte Belo – MG
Administração 2009/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.668.376/0001-34

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 005/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG

GABARITO
RECEPCIONISTA DE UBS

QUESTÃO

ALTERNATIVA
CORRETA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
C
B
D
D
B
A
A
D
D
A
D
D
D
A
A
A
D
B
C
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FARMACÊUTICO

NOME:
DATA:

____ / _____/_____
_______

CPF ou RG:

INSTRUÇÕES:

10.Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões objetivas de múltipla
escolha.
11.Assine seu nome, data, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno.
12.Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
13.Responda a todas as questões.
14.Assinale na folha de respostas com caneta de tinta azul ou preta, a alternativa que julgar certa.
15.A duração da prova é de 3 (três) horas.
16.Somente depois de decorridos 45 (quarenta e cinco) minutos do início da prova, o candidato
poderá entregar sua folha de respostas objetiva e retirar-se da sala de prova.
17.Ao terminar a prova, você entregará ao fiscal a folha de respostas e o Caderno de Prova.
18.Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 alternativas classificadas com as letras
(A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar
UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO
QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que:
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem
como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer
espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Prova e/ou a
Folha de Respostas.

Boa Prova!!!
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

d) Elevação das concentrações de enzimas
hepáticas.

1 – A Clorpromazina é um antipsicótico que se
caracteriza por sua ação psicotrópica, com
efeitos sedativos e psicomotores, utilizado
preferencialmente no tratamento sintomático
das psicoses, principalmente a esquizofrenia.
Assinale o seu principal mecanismo de ação e
efeito adverso:
a) Agonista do receptor Alfa 1 e perda de
peso.
b) Antagonista do receptor D2 e síndrome
extrapiramidal.
c) Aumento da transmissão Gabaérgica e
hipotensão postural.
d) Antagonista do receptor Alfa 1 e
taquicardia.

2 – Qual dos fármacos anti-hipertensivos
abaixo representa um Antagonista do Receptor
da Angiotensina II:
a)
b)
c)
d)

Captopril.
Clonidina.
Losartana.
Metildopa.

3 – As Estatinas são fármacos usados no
tratamento da hipercolesterolemia e na
prevenção da aterosclerose. Estas são
inibidoras da HMG-CoA redutase, enzima
importante da síntese do colesterol. Embora
sejam bem tolerados, esses fármacos podem
ocasionar alterações em algumas funções
orgânicas. Indique o efeito adverso das
estatinas que pode ser monitorado através de
exames laboratoriais:
a) Aumento da creatinina.
b) Neutropenia e eosinofilia.
c) Elevação da glicemia.

4 - O tratamento para a tuberculose, doença
infecto - contagiosa causada pela bactéria
Mycobacterium tuberculosis, que afeta
principalmente os pulmões, mas, também
podem ocorrer em outros órgãos do corpo, é
realizado com 4 drogas nos 2 primeiros meses
iniciais do tratamento, com os fármacos
isoniazida, rifampicina, pirazinamida e
etambutol. Na fase de manutenção (quatro
meses subseqüentes) utilizam -se rifampicina e
isoniazida. Este tratamento geralmente dura 6
meses e leva à cura da doença, desde que haja
boa adesão ao tratamento com uso diário da
medicação. As drogas descritas no esquema
padronizado do tratamento da tuberculose
descrito acima são:
a) Antibióticos bacteriostáticos e
corticoides.
b) Antibióticos bactericidas e AINES.
c) Antibióticos bactericidas e antibiótico
bacteriostático.
d) Antibióticos bacteriostáticos e
fungicidas.

5 – De acordo com a RDC 20/2011, que dispõe
sobre o controle de medicamentos à base de
substâncias
classificadas
como
antimicrobianos, de uso sob prescrição,
isoladas ou em associação, assinale a
alternativa correta:
a) A dispensação em farmácias e drogarias
públicas e privadas dar-se-á mediante a
retenção das 2 (duas) vias da receita,
ficando proibida a devolução de
qualquer uma das vias ao paciente.
b) Em situações de tratamento prolongado
a receita poderá ser utilizada para
aquisições posteriores dentro de um
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c)

d)

período de 120 (cento e vinte) dias a
contar da data de sua emissão.
A receita não poderá conter a prescrição
de outras categorias de medicamentos,
exceto aqueles que sejam sujeitos a
controle especial.
A receita de antimicrobianos é válida
em todo o território nacional, por 10
(dez) dias a contar da data de sua
emissão.

6 - Para atendimento às boas práticas de
armazenamento e de distribuição e para a
garantia de sua estabilidade, os medicamentos
que devem ser acondicionados à temperatura
ambiente e os medicamentos termolábeis, cuja
guarda é realizada em refrigerador apropriado,
devem ser armazenados, respectivamente, nas
seguintes temperaturas:
a)
b)
c)
d)

De 2°C a 8°C e de 15°C a 30°C.
De 3° a 12°C e de 15°C a 25°C.
De 15°C a 30°C e de 2°C a 8°C.
De 8°C a 15°C e de 20°C a 30°C.

7 - Muitos tipos de fungos podem provocar
doenças ao se instalarem no Corpo humano.
Grande parte desses fungos busca locais
quentes e Úmidos no corpo para se
desenvolverem.
Entre as doenças relacionadas abaixo, assinale
a que não corresponde a uma doença causada
por fungos:
a)
b)
c)
d)

Pitiríase versicolor.
Gonorréia.
Candidíase.
Histoplasmose.

8 – Assinale a alternativa em que todos os
medicamentos, para a sua dispensação,
obrigatoriamente necessitam da apresentação

da Notificação de Receita Azul (lista B1), da
portaria 344 de 1998:
a)
b)
c)
d)

Clobazam, Biperideno e Bromazepam.
Clonazepam, Diazepam e Clobazam.
Alprazolam, Lorazepam e Nortriptilina.
Clordiazepóxido,
Oxcarbazepina
e
Lorazepam.

9 - De acordo com lei 9787/99 o medicamento
que contém o (s) mesmo (s) princípios ativos,
apresenta a mesma concentração, forma
farmacêutica, via de administração, posologia
e indicação terapêutica, preventiva ou
diagnóstica, do medicamento de referência
registrado no órgão federal responsável pela
vigilância sanitária, podendo diferir somente
em características relativas ao tamanho e
forma do produto, prazo de validade,
embalagem, rotulagem, excipientes e veículos,
devendo sempre ser identificado por nome
comercial ou marca é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Medicamento Ético.
Medicamento Genérico.
Medicamento Similar.
Medicamento de Referência.

10 – Aprovada no ano de 1998, a Política
Nacional de Medicamentos (PNM), tornou-se
instrumento norteador de todas as ações no
campo da política de medicamentos no país.
Vários fatores foram motivadores para a sua
formulação, exceto:
a) Uso irracional dos medicamentos.
b) Desarticulação
da
Assistência
Farmacêutica.
c) Política de mercado da indústria
farmacêutica.
d) Desorganização
dos
serviços
farmacêuticos.
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11 - Compete aos três gestores do SUS
(Municipal,
Estadual
e
Federal)
a
responsabilidade do financiamento da
Assistência Farmacêutica na atenção básica. De
acordo com a Portaria GM nº 204/2007, o
financiamento da Assistência Farmacêutica
com recursos federais foi organizado em um
bloco (Bloco de Financiamento da Assistência
Farmacêutica). Este Bloco possui componentes
com destinações específicas. O Componente
Básico da Assistência Farmacêutica destina-se
a:
a) Aquisição de medicamentos e insumos
no âmbito da atenção básica.
b) Custeio de ações e serviços inerentes à
Assistência Farmacêutica.
c) Financiamento
da
aquisição
de
medicamentos de dispensação de
caráter excepcional.
d) Custeio de ações relativas aos
programas como o Controle de
Endemias.

12 – A adoção da Relação de Medicamentos
Essenciais – RENAME para nortear as políticas
de aquisição de medicamentos no SUS
constitui-se em uma diretriz proposta pela
Política Nacional de Medicamentos. A RENAME
representa:
a)

b)

c)

uma lista nacional de referência de
medicamentos considerados de alto
custo para atender ao tratamento
ambulatorial de doenças crônicas, em
permanente atualização.
uma lista nacional de referência
composta pelos fármacos considerados
básicos e indispensáveis para atender
ao mais amplo espectro de doenças, em
permanente atualização.
uma relação de medicamentos de
referência considerados indispensáveis

d)

para atender ao mais amplo espectro de
doenças.
uma relação nacional de referência
composta pelos fármacos considerados
excepcionais,
em
permanente
atualização.

13 – De acordo com a Deliberação CIBSUS/MG Nº 2.164, de 19 de agosto de
2015, o financiamento do CBAF é de
responsabilidade
tripartite
com
aplicação, dos seguintes valores no
mínimo:

a) contrapartida Federal: R$ 5,10 (cinco
reais e dez centavos) per capita/ano;
contrapartida Estadual: R$ 2,36 (dois
reais e trinta e seis centavos) per
capita/ano; contrapartida Municipal: R$
2,36 (dois reais e trinta centavos) per
capita/ano.
b) contrapartida Federal: R$ 10,20 (cinco
reais e dez centavos) per capita/ano;
contrapartida Estadual: R$ 4,72 (dois
reais e trinta e seis centavos) per
capita/ano; contrapartida Municipal: R$
4,72 (dois reais e trinta centavos) per
capita/ano.
c) contrapartida Federal: R$ 2,36 (cinco
reais e dez centavos) per capita/ano;
contrapartida Estadual: R$ 2,36 (dois
reais e trinta e seis centavos) per
capita/ano; contrapartida Municipal: R$
5,10 (dois reais e trinta centavos) per
capita/ano.
d) contrapartida Federal: R$ 4,72 (cinco
reais e dez centavos) per capita/ano;
contrapartida Estadual: R$ 4,72 (dois
reais e trinta e seis centavos) per
capita/ano; contrapartida Municipal: R$
10,20 (dois reais e trinta centavos) per
capita/ano.
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14 - O Programa de Medicamentos do
Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica Estadual de Minas Gerais é
responsável
pelo
fornecimento
de
medicamentos:
a) de custo baixo a médio, e que são
utilizados em casos de epidemias.
b) de alto custo, e que são utilizados no
tratamento de doenças negligenciadas.
c) de alto custo, e que são destinados a
pacientes crônicos ou portadores de
doenças
raras
ou
socialmente
impactantes.
d) de baixo custo, e que são utilizados por
portadores de necessidades especiais.

15 - De acordo com a PORTARIA GM/MS Nº
1554/2013,
os
medicamentos
abaixo
pertencentes ao Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica Estadual de Minas
Gerais, são disponibilizados para o tratamento
de Esquizofrenia Paranóide (CID: F20.0),
exceto:
a)
b)
c)
d)

Olanzapina
Ziprasidona
Quetiapina
Rivastigmina

SAÚDE PÚBLICA
16 - A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é
incisiva nos seus princípios e diretrizes quando
destaca: 1- A universalidade de acesso aos
serviços de saúde em todos os níveis de
assistência. 2- A igualdade de assistência à
saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie. 3- A participação da
comunidade. 4- A utilização da epidemiologia
na definição de prioridades e orientação no
planejamento das ações dos serviços de saúde.
Estão CORRETAS as afirmativas:

a) 1, apenas
b) 1, 2 e 3, apenas
c) 1, 2, 3 e 4.
d) 1, 2 e 4, apenas.

17 - Segundo a Lei 8.080/1990, qual das
assertivas descreve "Um conjunto de ações
que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual ou coletiva, com a finalidade
de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos":
a) Vigilância Sanitária.
b) Saúde Integral.
c) Sistema Único de Saúde.
d) Vigilância Epidemiológica

18 - São dispositivos da Lei Orgânica do
Sistema Único de Saúde - SUS (Lei nº 8.080/90),
exceto:
a) a iniciativa privada poderá participar do
Sistema Único de Saúde (SUS), em
caráter prioritário.
b) a saúde é um direito fundamental do ser
humano.
c) é dever do Estado assegurar acesso
universal e igualitário às ações e aos
serviços de saúde para sua promoção,
proteção e recuperação.
d) o dever do Estado não exclui o das
pessoas, da família e da sociedade.

Rua Sete de Maio n.º 379 – Centro
CEP 37115-000 - Monte Belo – MG
Administração 2009/2012

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.668.376/0001-34

19 - Segundo a Lei Federal 8.142/90, para que
os municípios recebam repasses de recursos
financeiros, deverão contar com:

fina

a) Relatório de Gestão e Conferência
Municipal de Educação.
b) Conselho Municipal de Saúde e Fundo
Municipal de Saúde.
c) Relatório de Gestão e Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde.
d) Conselho Municipal de Saúde e Sindicato
dos Trabalhadores da Saúde.
20 – De acordo com a Lei nº 8142/90, que
dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), a
Conferência de Saúde deve reunir-se a cada:
a)
b)
c)
d)

Um ano.
Três anos.
Quatro anos.
Cinco anos.

a) um ano;
b) três anos;
c) quatro anos;
d) cinco anos;
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GABARITO
FARMACÊUTICO

QUESTÃO

ALTERNATIVA
CORRETA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
C
D
C
D
C
B
B
C
C
A
B
A
C
D
C
D
A
B
C
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