CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO-RS
ATENDENTE DE FARMÁCIA

Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Informática
Legislação

Nº QUESTOES
15
5
20

Total de questões

40

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a presença do fiscal.
• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no
espaço indicado na frente do cartão.
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa,
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo
totalmente o espaço, e não apenas “x”.
• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto e faça o que se pede:

a) nós e não: locuções adverbiais.
b) mas e porém: conjunções adversativas.
c) abrisse e fosse: advérbios de modo.
d) Nenhuma das alternativas.

Ai! Se sêsse!...( Zé da Luz – literatura de cordel, folclore
brasileiro)

3) O padrão de linguagem usado no texto sugere que
se trata:
a) de uma modalidade que segue a norma padrão e se
preocupa em expressar, por meio da linguagem culta,
valores da sociedade em que o poeta está inserido, por
isso, é de tradição popular.
b) de uma modalidade sem compromisso com a
linguagem forma, por isso, esse movimento cordelista vem
perdendo força, pois gera muita confusão na poesia.
c) de uma modalidade peculiar, que não segue a norma
padrão, cujo modo despreocupado de se expressar por
meio da linguagem popular, torna a literatura de cordel um
veículo de diversão e também informação.
d) Nenhuma das alternativas.

Se um dia nós se gostasse;
Se um dia nós se queresse;
Se nós dos se impariásse,
Se juntinho nós dois vivesse!
Se juntinho nós dois morasse
Se juntinho nós dois drumisse;
Se juntinho nós dois morresse!
Se pro céu nós assubisse?
Mas porém, se acontecesse
qui São Pêdro não abrisse
as portas do céu e fosse,
te dizê quarqué toulíce?
E se eu me arriminasse
e tu cum insistisse,
prá qui eu me arrezorvesse
e a minha faca puxasse,
e o buxo do céu furasse?...
Tarvez qui nós dois ficasse
tarvez qui nós dois caísse
e o céu furado arriasse
e as virge tôdas fugisse!!!

4) Qual texto está pontuado adequadamente?
a) Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos
anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou
como o sino que tine.
E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse
todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse
toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e
não tivesse amor, nada seria.
b) Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos
anjos, e não tivesse amor seria como o metal que soa, ou
como o sino, que tine.
E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos
os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé
de maneira tal que, transportasse os montes, e não
tivesse amor, nada seria.
c) Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos
anjos e não tivesse amor seria como o metal, que soa ou,
como o sino que tine.
E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse
todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse
toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes, e
não tivesse amor, nada seria.
d) Nenhuma das alternativas.

1) O que podemos inferir com a leitura do texto do poeta
pertencente ao movimento regionalista nordestino?
a) A variação dialetal não compromete o entendimento da
mensagem, podemos inferir que o texto trata do
compromisso de um homem apaixonado, do amor e da
trajetória da vida romântica com simplicidade. Tudo estaria
bem se a mulher amada o aceitasse, se estivessem unidos
em todos os momentos da vida, até mesmo após a morte.
b) A variação dialetal usada pelo poeta compromete o
entendimento da mensagem, pois para falar de amor, é
necessário o uso da linguagem sem erros gramaticais, de
pontuação e de concordância. O poeta não consegue
equilibrar a história e isso dificulta a compreensão.
c) A variação dialetal usada pelo poeta, que é romântico e
apaixonado, permite inferir que ele não domina as técnicas
de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a
escrita do poema é muito coloquial e o ideal de amor do
poeta é muito abstrato.
d) Nenhuma das alternativa.

5) Em qual frase a crase está empregada
corretamente?
a) Juliano gosta de andar à cavalo.
b) O patrão fez críticas à algumas funcionárias.
c) Hoje nós vamos conversar cara à cara.
d) Nenhuma das alternativas.
6) Assinale o pronome contido na frase:
A professora perguntou quem havia
atrasado.
a) perguntou
b) quem
c) havia
d) Nenhuma das alternativas.

2) Que elementos de ligação estão presentes nesse
trecho do texto?
“Se pro céu nós assubisse?
Mas porém, se acontecesse
qui São Pêdro não abrisse
as portas do céu e fosse,
te dizê quarqué toulíce?”

chegado

7) Assinale a frase em que o verbo ter apresenta o
sentido de existir.
a) No cinema tinha muitas pessoas.
b) a garota tinha mandado uma mensagem para sua tia.
c) os bandidos tinham deixado a prisão.
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d) Nenhuma nas alternativas.

segurança em um ambiente coorporativo, faz
necessário o bloqueio do computador, exigindo senha
para voltar a utilização, qual atalho do teclado realiza
essa função?
a) WIN + J.
b) CNTL + K.
c) WIN + L.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Nessa frase, é possível classificar o sujeito em:
Joaquim chegou atrasado à reunião.
a) Sujeito simples.
b) Oração sem sujeito.
c) Sujeito indeterminado.
d) Nenhuma das alternativas
9) Assinale a alternativa que apresenta verbos
regulares:
a) Amar, falar, viver.
b) Ser, chover, cantar.
c) Ir, nevar, vir.
d) Nenhuma alternativas.

17) Assinale a alternativa CORRETA, referente a qual
destes tipos de arquivo está relacionado ao formato
de imagens, pode ser utilizado na edição, criação e
modificação?
a) DOCX.
b) JPEG.
c) XLS.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Assinale a alternativa que completa corretamente a
oração: Professores e alunos ________ com o material
que __________.
a) estudam/ trouxer .
b) estudaram/ trouxeram.
c) estudarão/ trouxer.
d) Nenhuma das alternativas.

18) Assinale a alternativa CORRETA: O Microsoft Word
2013, é um editor de texto, muito utilizado atualmente,
possui seu tipo próprio de arquivo padrão, onde
muitos outros arquivos podem ser importados e
alterados. O Arquivo padrão do Microsoft Word pode
ser considerado?
a) DOCX.
b) PWD.
c) PDF.
d) Nenhuma das alternativas.

11) Qual palavra foi formada por derivação?
a) cereja
b) azul
c) infelizmente
d) Nenhuma das alternativas.

19)
Assinale
a alternativa CORRETA sobre
licenciamento de software, excluindo versões de
avaliação. Qual deste software é disponibilizado sem
licenciamento ou cobrança inicial?
a) Microsoft Word.
b) Autodesk Autocad.
c) Canonical Ubuntu.
d) Nenhuma das alternativas.

12) Qual palavra foi formada por composição?
a) sol
b) aguardente
c) disco
d) Nenhuma das alternativas.
13) Assinale a alternativa que apresenta palavras
acentuadas corretamente:
a) Antártida, tragico, viróse.
b) Vírus, várzea, tênue.
c) Irlanda, lápis, cadaver.
d) Nenhuma das alternativas.

20) Assinale a alternativa CORRETA referente aos
sistemas operacionais modernos, uma recomendação
de segurança e a troca constante de senha. No
sistema operacional Windows 7, quais passos abaixo
levam a troca de senha?
a) Control + Alt + Del > Alterar uma senha.
b) Contol + Alt + X > Nova senha.
c) Control + Alt + G > Senha.
d) Nenhuma das alternativas.

14) O que é INCORRETO afirmar sobre os elementos
coesivos:
a) Existem elementos coesivos de tempo, que são: hoje,
frequentemente, ao mesmo tempo, depois que, logo que.
b) Existem elementos coesivos de dúvida, que são: talvez,
quem sabe, é provável, por ventura, não é certo.
c) Existem elementos coesivos de negação, que são: sim,
certamente, com certeza, de certo, realmente.
d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO
21) Conforme a Lei Orgânica do Município. de Cerro
Largo- RS: Art. 58. A administração pública direta e
indireta do Município obedecerá aos princípios de:
a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
b) legalidade, impessoalidade, liberdade, publicidade e
eficiência.
c) legalidade, impessoalidade, moralidade, dignidade e
eficiência .
d) Nenhuma das afirmativas.

15) Qual frase é constituída por um período
composto?
a) As crianças saem de férias em dezembro.
b) Luciana me chamou para dizer que não irá mais ao
parque.
c) Ele estragou o brinquedo em uma semana.
d) Nenhuma das alternativas.

22) Baseando na Lei Orgânica do Município. de Cerro
Largo- RS: Art. 61. São estáveis após três (03) anos
de efetivo exercício os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso

INFORMÁTICA
16) Assinale a alternativa CORRETA, analisando o
sistema operacional Windows 7 por questões de
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público. § 1º O servidor público estável só perderá o
cargo: Assinale V(verdadeiro) e F(falso) nas
afirmativas abaixo:
( ) em virtude de sentença judicial transitada em
julgado.
( ) mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa.
( ) mediante procedimento de avaliação periódica
de desempenho, na forma de lei específica,
assegurada ampla defesa.
Assinale a alternativa que apresenta a alternativa
CORRETA:
a) V, F, V.
b) V, V, V.
c) V, V, F.
d) Nenhuma das alternativas.

27) Conforme a Constituição da República Federativa
do Brasil: Art. 194. A seguridade social compreende
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência
e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao
Poder Público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
De acordo com o artigo acima assinale a alternativa
CORRETA que apresenta três desses objetivos:
a) descentralização, com direção única em cada esfera de
governo; atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais; participação da comunidade.
b) universalidade da cobertura e do atendimento;
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações
urbanas
e
rurais;
seletividade
e
distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
c) destinação de recursos públicos para auxílios ou
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.;
formulação da política e da execução das ações de
saneamento básico; colaboração na proteção do meio
ambiente.
d) Nenhuma das alternativas.

23) Em consonância com a Lei Orgânica do Município.
de Cerro Largo- RS: Complete a lacuna a seguir: Art.
103. -----------------------o Executivo Municipal publicará
relatório da execução financeira da despesa em
educação, por fonte de recursos, discriminando os
gastos mensais, encaminhando cópia ao Conselho
Municipal de Educação e à Câmara de Vereadores.
a) Anualmente
b) Trimestralmente
c) Semestralmente
d) Nenhuma das alternativas.

28) Segundo a Constituição da República Federativa
do Brasil: Art. 200. Ao sistema único de saúde
compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei: Assinale a alternativa CORRETA que corresponde
ao Art.200:
a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
b) cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e
idade avançada.
c) assegurar ao participante de planos de benefícios de
entidades de previdência privada o pleno acesso às
informações relativas à gestão de seus respectivos
planos.
d) Nenhuma das alternativas.

24) Segundo a Lei nº 1.809, de 30 de junho de 2004 do
munícipio de Cerro Largo -RS: Art. 4º - A investidura
em cargo público depende de:
a) instruções especiais, constantes no edital, que deverão
ser expedidas pelo órgão competente, com ampla
publicidade.
b) aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
c) cometer ao servidor atribuições diversas das de seu
cargo, exceto encargos de direção, chefia ou
assessoramento fiscalização e comissões legais ou
gerência de valores.
d) Nenhuma das alternativas.

29) Segundo a Constituição da República Federativa
do Brasil: Art. 230. A família, a sociedade e o Estado
têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindolhes o direito à vida. EXCETO:
a) Os programas de amparo aos idosos serão executados
preferencialmente em seus lares.
b) Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a
gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
c) Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
d) Nenhuma das alternativas.

25) Baseando-se na a Lei nº 1.809, de 30 de junho de
2004 do munícipio de Cerro Largo -RS: Conforme o
Art. 15 defina Exercício é o:
a) desempenho das atribuições do cargo pelo servidor.
b) início, a interrupção e o reinício registrados no
assentamento individual do servidor.
c) o elementos necessário ao assentamento individual.
d) Nenhuma das alternativas.
26) Baseando-se na a Lei nº 1.809, de 30 de junho de
2004 do munícipio de Cerro Largo -RS: Conforme o
Art. 15 defina Exercício é o:
a) desempenho das atribuições do cargo pelo servidor.
b) início, a interrupção e o reinício registrados no
assentamento individual do servidor.
c) o elementos necessário ao assentamento individual.
d) Nenhuma das alternativas.

30) Acerca do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de
2011: Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:
Região de Saúde:
a) descrição geográfica da distribuição de recursos
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a
capacidade instalada existente, os investimentos e o
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desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do
sistema.
b) espaço geográfico contínuo constituído por
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir
de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes
de comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados, com a finalidade de integrar a
organização, o planejamento e a execução de ações e
serviços de saúde.
c) serviços de saúde específicos para o atendimento da
pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral,
necessita de atendimento especial.
d) Nenhuma das alternativas.

c) regionalização e hierarquização da rede de serviços de
saúde.
d) Nenhuma das alternativas.
34) Baseado na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990: Complete o Art. 19-O. Os protocolos clínicos e
as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os
medicamentos ou produtos----------a) serão efetuadas mediante a instauração de processo
administrativo, a ser concluído em prazo não superior a
180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que foi
protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90
(noventa) dias corridos, quando as circunstâncias
exigirem.
b) e procedimentos, bem como a constituição ou a
alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica,
são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
SUS.
c) necessários nas diferentes fases evolutivas da doença
ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles
indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento
de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas
pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira
escolha.
d) Nenhuma das alternativas.

31) Segundo o decreto nº 7.508, de 28 de junho de
2011: Art. 21. A Relação Nacional de Ações e Serviços
de Saúde - RENASES compreende:
a) todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário
para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
b) as respectivas Comissões Inter-gestores as suas
responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços
de saúde.
c) relações específicas e complementares de ações e
serviços de saúde.
d)Nenhuma das alternativas.
32) Relevante ao decreto nº 7.508, de 28 de junho de
2011: Art. 28. O acesso universal e igualitário à
assistência
farmacêutica
pressupõe,
cumulativamente: Analise as alternativas abaixo
referente ao Art.28:
I) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde
do SUS.
II ) ter o medicamento sido prescrito por profissional de
saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
III ) estar a prescrição em conformidade com a RENAME e
os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a
relação específica complementar estadual, distrital ou
municipal de medicamentos.
IV) subsidiar a prescrição, a dispensação e o uso dos seus
medicamentos.
V ) ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela
direção do SUS.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Somente I, II, IV, V.
b) Somente II, III, IV.
c) Somente I, II, III, V.
d) Nenhuma das alternativas.

35) Mediante a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990
Art. 21.A assistência à saúde é:
a) livre à iniciativa privada.
b) restrita á iniciativa privada.
c) livre à iniciativa pública.
d) Nenhuma das alternativas.
36) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990 : Art. 18. À direção municipal do Sistema de
Saúde (SUS) compete: Assinale a alternativa
CORRETA que corresponde com três incisos do artigo
18:
a) estabelecer normas, em caráter suplementar, para o
controle e avaliação das ações e serviços de saúde;
formular normas e estabelecer padrões, em caráter
suplementar, de procedimentos ; controle de qualidade
para produtos e substâncias de consumo humano.
b) formar consórcios administrativos intermunicipais; gerir
laboratórios públicos de saúde e hemocentros; controlar e
fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de
saúde.
c) participar da definição de normas, critérios e padrões
para o controle das condições e dos ambientes de
trabalho; coordenar e participar na execução das ações de
vigilância
epidemiológica; controlar
e
fiscalizar
procedimentos, produtos e substâncias de interesse para
a saúde.
d) Nenhuma das alternativas.

33)Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990:
Art. 7º 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 art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda
aos seguintes princípios: Referente ao inciso X descentralização político-administrativa, com direção
única em cada esfera de governo: Assinale a
alternativa INCORRETA:
a) revisão periódica da listagem oficial de doenças
originadas no processo de trabalho.
b) ênfase na descentralização dos serviços para os
municípios.

37) Segundo a Lei Orgânica do Município de Cerro
Largo- RS: Art. 7º. O Município poderá celebrar
convênios com a União, o Estado e Municípios, para a
execução de suas leis, serviços e decisões, bem como
para executar encargos análogos dessas esferas. Em
relação a § 1º - Os convênios poderão:
a) criar entidades intermunicipais para a realização de
obras.
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b) visar à realização de obras ou à exploração de serviços
públicos de interesse comum.
c) organizar, com o assessoramento dos órgãos
municipais.
d) Nenhuma das alternativas.
38) Mediante a Lei Orgânica do Município de Cerro
Largo- RS: Art. 32. O Processo Legislativo
compreende a elaboração de: Analise as afirmativas
abaixo referente ao artigo 32:
I) Emendas à Lei Orgânica
II) Leis Ordinárias.
III) Decretos Legislativos.
IV) Resoluções.
V) Leis Ordinárias.
VI) Leis Complementares.
São verdadeiras:
a) Apenas I, II, III, V, VI.
b) Apenas II, IV, V, VI.
c) Apenas I, II, III, IV, VI.
d) Nenhuma das alternativas.
39) Conforme a Lei nº 1.809, de 30 de junho de 2004 :
Complete a lacuna do Art. 11 - O prazo de validade do
concurso será de até-------------------, prorrogável, uma
vez, por igual prazo.
a) dois anos.
b) três anos.
c) um ano.
d) Nenhuma das alternativas.
40) Baseado na Lei nº 1.809, de 30 de junho de 2004 :
Art. 38 - A vacância de função gratificada dar-se-á por:
a) posse de servidor não estável em outro cargo
inacumulável.
b) dispensa, a pedido ou de ofício, ou por destituição.
c) substituição de titular de cargo em comissão.
d) Nenhuma das alternativas.
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