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D E C R E T O Nº 8108/2021 
“Dispõe sobre oficialização de via pública no bairro de Toque Toque Pequeno”. 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, 
considerando ainda a necessidade de estender os serviços públicos as vias habitadas, os quais só serão 
possíveis com a oficialização da via,  
D E C R E T A 

Artigo 1º- Fica oficialmente integrada ao sistema público viário do Município a via pública no 
bairro de Toque Toque Pequeno, que terá a seguinte denominação: Rua Sebastiana Maria Jesus 
Oliveira, que assim se descreve e caracteriza: 

I – Memorial Descritivo 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice: N: 7.366.285,684 m e E: 445.840,765 m, 

confrontando com Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rêgo , deste segue até o ponto 2 definido pelas 
coordenadas N: 7.366.284,244 m e E: 445.836,069 m, com azimute de  252°56'51" e distância de 4,91m; 
agora confrontando com A quem de direito.; deste segue até o ponto 3 definido pelas coordenadas N: 
7.366.303,480 m e E: 445.832,666 m, com azimute de  349°58'07" e distância de 19,54m; deste segue 
até o ponto 4 definido pelas coordenadas N: 7.366.306,602 m e E: 445.831,913 m, com azimute de  
346°26'04" e distância de 3,21m; deste segue até o ponto 5 definido pelas coordenadas N: 7.366.309,014 
m e E: 445.829,376 m, com azimute de  313°32'58" e distância de 3,50m; deste segue até o ponto 6 
definido pelas coordenadas N: 7.366.306,707 m e E: 445.819,270 m, com azimute de  257°08'40" e 
distância de 10,37m; deste segue até o ponto 7 definido pelas coordenadas N: 7.366.309,789 m e E: 
445.817,897 m, com azimute de  335°59'21" e distância de 3,37m; deste segue até o ponto 8 definido 
pelas coordenadas N: 7.366.312,265 m e E: 445.820,009 m, com azimute de   40°27'24" e distância de 
3,26m; deste segue até o ponto 9 definido pelas coordenadas N: 7.366.312,890 m e E: 445.832,271 m, 
com azimute de   87°04'53" e distância de 12,28m; deste segue até o ponto 10 definido pelas 
coordenadas N: 7.366.307,275 m e E: 445.836,573 m, com azimute de  142°32'28" e distância de 7,07m; 
deste segue até o ponto 11 definido pelas coordenadas N: 7.366.313,560 m e E: 445.842,195 m, com 
azimute de   41°48'42" e distância de 8,43m; deste segue até o ponto 12 definido pelas coordenadas N: 
7.366.320,321 m e E: 445.850,470 m, com azimute de   50°44'54" e distância de 10,69m; deste segue 
até o ponto 13 definido pelas coordenadas N: 7.366.325,885 m e E: 445.864,780 m, com azimute de   
68°45'19" e distância de 15,35m; deste segue até o ponto 14 definido pelas coordenadas N: 
7.366.323,399 m e E: 445.864,773 m, com azimute de  180°08'33" e distância de 2,49m; deste segue 
até o ponto 15 definido pelas coordenadas N: 7.366.318,109 m e E: 445.851,171 m, com azimute de  
248°44'54" e distância de 14,60m; deste segue até o ponto 16 definido pelas coordenadas N: 
7.366.310,234 m e E: 445.842,568 m, com azimute de  227°31'54" e distância de 11,66m; deste segue 
até o ponto 17 definido pelas coordenadas N: 7.366.302,812 m e E: 445.837,735 m, com azimute de  
213°04'17" e distância de 8,86m; deste segue até o ponto 1 definido pelas coordenadas N: 7.366.285,684 
m e E: 445.840,765 m, com azimute de  169°58'07" e distância de 17,39m; .O perímetro acima descrito 
encerra uma área de 274,00 m². 

Artigo. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
São Sebastião, 18 de fevereiro de 2021. 
FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
 
 
 
Processo Nº 721066/2020 – Pregão Nº 95/2020-DCS 

Objeto: DIETAS ENTERAIS, SUPLEMNTOS ALIMENTARES ORAIS E FORMULA INFANTIL PARA 
ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE. 

INFORMAÇÃO 
Sr. Secretário, de acordo com o Termo de Abertura e Julgamento, informo que foram vencedoras do 
certame as empresas: 

CIRURGICA SAO JOSE LTDA R$ 268.371,00 Duzentos e sessenta e oito mil 
trezentos e setenta e um reais  

NUNESFARMA DISTRIBUIDORA 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 

R$ 25.650,00 Vinte e cinco mil seiscentos e 
cinquenta reais 

RODHES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA 

R$ 105.417,00 Cento e cinco mil quatrocentos 
e dezessete reais 

AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR 
EIRELI 

R$ 417.394,75 Quatrocentos e dezessete mil 
trezentos e noventa e quatro 
reais e setenta e cinco centavos 

SUPPLYMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA EPP 

R$ 64.470,00 Sessenta e quatro mil 
quatrocentos e setenta reais 

A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 

R$ 38.103,80 Trinta e oito mil cento e três 
reais e oitenta centavos 

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA R$ 865.749,38 Oitocentos e sessenta e cinco 
mil setecentos e quarenta e 
nove reais e trinta e oito 
centavos 

DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO 
EIRELI 

R$ 335.418,19 Trezentos e trinta e cinco mil 
quatrocentos e dezoito reais e 
dezenove centavos 

Data: 01/02/21 
FERNANDO DOS SANTOS CAMPANHER 
PREGOEIRO 
HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO 
Acolhendo o julgamento procedido pelo Pregoeiro, HOMOLOGO e ADJUDICO, nos termos do Inciso VI 
do Artigo 43, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações contidas na Lei Federal 
nº 8.883/94, esse procedimento licitatório às empresas: 
 

CIRURGICA SAO JOSE LTDA R$ 268.371,00 Duzentos e sessenta e oito mil 
trezentos e setenta e um reais 

NUNESFARMA DISTRIBUIDORA 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 

R$ 25.650,00 Vinte e cinco mil seiscentos e 
cinquenta reais 

RODHES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA 

R$ 105.417,00 Cento e cinco mil quatrocentos 
e dezessete reais 

AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR 
EIRELI 

R$ 417.394,75 Quatrocentos e dezessete mil 
trezentos e noventa e quatro 
reais e setenta e cinco centavos 

SUPPLYMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA EPP 

R$ 64.470,00 Sessenta e quatro mil 
quatrocentos e setenta reais 

A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 

R$ 38.103,80 Trinta e oito mil cento e três 
reais e oitenta centavos 

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA R$ 865.749,38 Oitocentos e sessenta e cinco 
mil setecentos e quarenta e 
nove reais e trinta e oito 
centavos 

DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO 
EIRELI 

R$ 335.418,19 Trezentos e trinta e cinco mil 
quatrocentos e dezoito reais e 
dezenove centavos 

 Data: 01/02/21 
ANA CRISTINA ROCHA SOARES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO Nº 06/2021-FSPSS 
O Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista o que estabelece a Lei Complementar Municipal Nº 168/2013 e suas alterações, torna 
público o gabarito e classificação preliminares para o PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, para profissional no cargo de 
CONTADOR para lotação em UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO, pelo período de 01 (um) ano, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 
168/2013 e alterações. 
 
GABARITO PRELIMINAR 

Questão 1 A Questão 2 B Questão 3 A Questão 4 C Questão 5 B 

Questão 6 B Questão 7 B Questão 8 D Questão 9 B Questão 10 B 

Questão 11 D Questão 
12 

A Questão 
13 

B Questão 
14 

B Questão 15 A 

Questão 16 C Questão 
17 

B Questão 
18 

A Questão 
19  

D Questão 20 C 

 
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 
São Sebastião, 18 de fevereiro de 2020. 
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
Diretor Presidente 
 
 
 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO Nº 07/2021-FSPSS 
O Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista o que estabelece a Lei Complementar Municipal Nº 168/2013 e suas alterações, torna 
público o gabarito e classificação preliminares para o PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, para profissional no cargo para 
profissional no cargo de FARMACÊUTICO, para lotação em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
SÃO SEBASTIÃO, pelo período de 01 (um) ano, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar 
nº 168/2013 e alterações. 
 
GABARITO PRELIMINAR 

Questão 1 B Questão 2 A Questão 3 C Questão 4 A Questão 5 B 

Questão 6 D Questão 7 B Questão 8 A Questão 9 B Questão 10 C 

Questão 11 D Questão 
12 

D Questão 
13 

B Questão 
14 

D Questão 15 C 

Questão 16 A Questão 
17 

D Questão 
18 

C Questão 
19  

D Questão 20 B 

 
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 
São Sebastião, 18 de fevereiro de 2021. 
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
Diretor Presidente 
 
 
 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO Nº 08/2021-FSPSS 
O Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista o que estabelece a Lei Complementar Municipal Nº 168/2013 e suas alterações, torna 
pública a lista de inscritos para o PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, para profissional no cargo de ENFERMEIRO, para 
lotação em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, pelo período de 01 (um) ano, 
conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013 e alterações, para  preenchimento 
imediato de 02 (duas) vaga, em razão da vacância destes profissionais na rede pública de saúde, em 
especialidade cuja gerência é desta entidade desde 2018, tendo em vista de Concurso Público vigente 
para reposição efetiva da vaga e o adiamento do Concurso 01/2020-FSPSS em razão da Pandemia do 
COVID-19 (Novo Coronavírus). 
 
RELAÇÃO DE INSCRITOS 

Alex Sales do Prado Fabíola dos Santos Coelho 
Maria Erivanilza Pacheco 
Marques 

Alexsandro Brito de Melo Fernanda Ramos de Lima Maria Isabel Malafaia Bomfim 

Alice Silva Passos Gabriele Paoli Dalla Pozza Maria Janaina Gomes 

Aline Fortes do Nascimento Giovana Cristina dos Santos Dias Mayara Christina Monteiro 

Aline Izabelle da Silva Gleyciane Dias Brandão Alves 
Maykon Anderson Beisiegel da 
Silva 

Amanda Tavares do 
Nascimento Grinauria de Jesus Sousa Nara Lucia Costa Gomes 

Ana Paula Ougusuko Angelote Isabel Ferreira Lipari Nathalia Cristina da Silva 

Angela Araujo de Almeida Izabella Gomes de Oliveira Cardoso Nicole Vale de Oliveira 

Anna Luiza Salathiel Simoes Julia Souza Veiga de Vasconcelos Priscila Raquel de Oliveira 

Ayla Leite de Sousa Julio Cesar Salvador Priscila Silva Gonçalves 

Barbara Moreno Barros 
Karen Evelyn Gonçalves dos Santos 
Chaves 

Rafaela Angelita de Sá Carvalho 
Pereira 

Classificação Nome Pontuação Total Acertos 

1º Kátia Faustino dos Santos Nogueira 40 08 

Classificação Nome Pontuação Total Acertos 

1º Vanessa Sousa de Miranda 80 16 

2º Ana Raquel Hopp Estima 65 13 

3º Suzana Ribeiro Rodrigues dos Santos 60 12 

4º João Batista Elias Neto 60 12 

5º Aline Fabricia Ribas Mauricio 55 11 

6º Priscila Rodrigues  50 10 

7º Sabrina Lima dos Santos de Almeida 45 9 

8º Sara Alysson Santos Silva 45 9 

9º Virgilio Santana Filho 35 7 

10º Juarez Motta Rodero 35 7 

11º Regina Christiano 30 6 

12º Ingrid Pereira Gomes Tavares 25 5 

13º Leonardo Gomes do Carmo 20 4 

Ausente Thais Moura Nogueira 0 0 
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Beatriz Rosa dos Santos 
Karina de Paula Polonio Plentz da 
Silva Renata Aparecida de Souza 

Bruna de Sousa Dias da Silva Kelly D'Aguillar Moreira Rhaoni de Oliveira Silva 

Carolina Barbosa da Silva Kelly Epifanio Carlota Romaria Silva Feitosa 
Caroline Moraes de Jesus 
Ribeiro Leticia Batista da Silva Rute de Oliveira  
Caroline Pinheiro Coronado 
Lourenço Lirian Tairy Prado Queiroz Sandra Regina Antiorio 
Cibele dos Santos Dias da 
Costa Luana Maria Pinheiro Alves da Silva Scarlet Sant'ana de Paula 

Clarice de Souza Alves Luciana Carlos dis Santos Souza Sthefany Lima Britto Cavalieri 

Cynthia Mara Guirelli da Silva Luciana Souza de Araujo Tainara Aparecida dos Santos 

Darlete da Cruz Souza Lucineia Marak Tatiane Cristina dos Santos 

Davidson Monteiro Silva Luiz Antonio Romão Thatyana Santana Lima 

Debora Nunes dos Santos Marcia Aparecida Santana de Matos Valdenora Xavier Leite Freire 

Domenica dos Santos Correa Marcia Gonçalves da Silva Valeska Danielli Ferreira Couto 

Edilene Auxiliadora Fernandes Marga Simone Schröer Kono Vanilda do Espirito Santo Silva 
Edrielle Stephany Santos da 
Silva Maria Carolina Oliveira da Silva Victória Cristina Pereira Matos 

Eduardo Andre Leonel 
Maria Cristina Greco Soares da 
Silva Viviane Martins Lima do Prado 

Eliana de Sousa  Maria de Paula Costa Xavier Witulo de Andrade 
 
RELAÇÃO DE INSCRITOS PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
Eloisa Fabiana de Paula 
 
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 
Jéssica Almeida Vidal 
____________________________________________________________________________________ 
Ficam todos os inscritos convocados para a Etapa da Prova Escrita, que será aplicada no dia 22 de 
fevereiro de 2021 às 14 horas, com duração de 02 (duas) horas, na Rua Rita Orseli, 161 Vila Amélia – São 
Sebastião/SP. (Escola Municipal Henrique Botelho) 
O candidato deverá apresentar seu comprovante de inscrição e documento original com foto. A prova 
deverá ser preenchida à caneta, na cor azul. 
São Sebastião, 18 de fevereiro de 2021. 
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
Diretor Presidente 
 
 
 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO Nº 09/2021-FSPSS 
O Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista o que estabelece a Lei Complementar Municipal Nº 168/2013 e suas alterações, torna 

pública a lista de inscritos para o PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, para profissional no cargo de TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, para lotação em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, pelo 
período de 01 (um) ano, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013 e 
alterações, para  preenchimento imediato de 03 (três) vagas, em razão da vacância destes profissionais 
na rede pública de saúde, em especialidade cuja gerência é desta entidade desde 2018, tendo em vista 
inexistência de Concurso Público vigente para reposição efetiva da vaga e o adiamento do Concurso 
01/2020-FSPSS em razão da Pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). 
 
RELAÇÃO DE INSCRITOS 
Evellyn Mayra Rodrigues Bentes 
Isabela Santos da Luz 
Mariah Hartog Bricks 
Mateus do Amaral Batista 
____________________________________________________________________________________ 
Ficam todos os inscritos convocados para a Etapa da Prova Escrita, que será aplicada no dia 22 de 
fevereiro de 2021 às 14 horas, com duração de 02 (duas) horas, na Avenida Doutor Altino Arantes, n° 284, 
centro, São Sebastião/SP. (Sede da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião). 
O candidato deverá apresentar seu comprovante de inscrição e documento original com foto. A prova 
deverá ser preenchida à caneta, na cor azul. 
São Sebastião, 18 de fevereiro de 2021. 
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
Diretor Presidente 
 
 
 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO Nº 10/2021-FSPSS 
O Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista o que estabelece a Lei Complementar Municipal Nº 168/2013 e suas alterações, torna 
pública a lista de inscritos para o PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, para profissional no cargo de FONOAUDIÓLOGO, para 
lotação em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, pelo período de 01 (um) ano, 
conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013 e alterações, para  preenchimento 
imediato de 02 (duas) vagas, em razão da vacância destes profissionais na rede pública de saúde, em 
especialidade cuja gerência é desta entidade desde 2018, tendo em vista inexistência de Concurso Público 
vigente para reposição efetiva da vaga e o adiamento do Concurso 01/2020-FSPSS em razão da Pandemia 
do COVID-19 (Novo Coronavírus). 
 
RELAÇÃO DE INSCRITOS 
Amanda Zuanetti Portugal 
Danielle Gonçalves Vismara 
____________________________________________________________________________________ 
Ficam todos os inscritos convocados para a Etapa da Prova Escrita, que será aplicada no dia 22 de 
fevereiro de 2021 às 09 horas, com duração de 02 (duas) horas, na Avenida Doutor Altino Arantes, n° 284, 
centro, São Sebastião/SP. (Sede da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião). 
O candidato deverá apresentar seu comprovante de inscrição e documento original com foto. A prova 
deverá ser preenchida à caneta, na cor azul. 
São Sebastião, 18 de fevereiro de 2021. 
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
Diretor Presidente

 
 

PROVA 
Cargo: Contador 

 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO Nº 06/2021-FSPSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

1)  No trecho “Ela ficou muito triste quando soube da morte do avô. — Não pude nem me despedir!”, a presença do travessão indica:  

a) Uso do discurso direto.  

b) Uso do discurso indireto.  

c) Interrupção indevida na narração.  

d) Pontuação que exprime um pensamento do autor. 

 

2)  De acordo com as regras de concordância verbal, marque a alternativa em que apresenta a forma correta.  

a) Eu li no jornal que não haverão carnaval no próximo ano.  

b) Eu li no jornal que não houve festas de carnaval no ano passado.  

c) Eu li no jornal que não haverão festas de carnaval no próximo ano.  

d) Eu li no jornal que não houveram nenhuma festa de carnaval no ano passado. 

 

3)  A opção em que a concordância verbal está de acordo com o padrão da norma culta da língua é:  

a) Nas universidades devem existir muitos projetos interessantes.  

b) Naquele caso, divulgado ontem, podem haver várias interpretações.  

c) Em determinadas viagens pode acontecer vários imprevistos.  

d) É verdade que pode existir casos complicados na legislação trabalhista.  

 

4) Quanto à acentuação gráfica, marque (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta:  

( ) Acentuam-se as palavras monossílabas tônicas terminadas em a(s), e(s), o(s).  

( ) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a(s), e(s), i(s), o(s), em(ens).  

( ) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em l, i(s), n, u(s), r, x, ps, ão(s), ã(s), um(uns).  

( ) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas.  

a) F – F – V – V.  

b) V – V – V – F.  

c) V – F – V – V.  

d) V – V – V – V. 

 

5) A frase “A ficha de admissão deveria ser preenchida pelos trabalhadores.”, se transformada para a voz ativa, o verbo assumiria a seguinte 

forma:  

(A) será preenchida.  

(B) deveriam preencher.  

(C) seriam preenchidas.  

(D) deveria preencher.  
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CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

6) Segundo a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a recomendação para o funcionamento das Unidades Básicas 

de Saúde é:  

a) Carga horária mínima de 36 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 11 meses do ano, haja vista que todos os 

profissionais têm direito à férias.  

b) Carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado 

à população.  

c) Carga horária mínima de 30 horas/semanais, no mínimo 4 (quatro) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado 

à população.  

d) Carga horária mínima de 44 horas/semanais, no mínimo 6 (seis) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à 

população.  

 

7)  O SUS é regido por lei específica que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. Também dispõe sobre 

funcionamento de serviços de saúde. A que lei estamos nos referindo?  

a) Lei 8080/91.  

b) Lei 8080/90.  

c) Lei 8080/92.  

d) Lei 8080/93.  

 

8)   O SUS é regido por diversos princípios. Um dos mais importantes faz referência a participação da sociedade no processo de fiscalização e 

aplicação de recursos e no andamento dos trabalhos realizados. Nos municípios a participação da sociedade é garantida por meio dos:  

a) Partidos políticos. 

b) Associações de moradores.  

c) Conselhos de monitoramento.  

d) Conselhos municipais de saúde. 

 

9)    A composição mínima da ESF é definida por lei e estabelece que a equipe deve ser formada por um médico preferencialmente formado 

em medicina da família e comunidade, enfermeira(o) também preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e Agente Comunitário de Saúde. Para a Equipe de Saúde da Família há a obrigatoriedade de cumprimento de carga horária por 

todos os profissionais da equipe. Qual é essa carga horária?  

a) 45 horas semanais.  

b) 40 horas semanais. 

c) 35 horas semanais.  

d) 50 horas semanais.  

 

10)   A composição mínima da ESF é definida por lei e estabelece que a equipe deve ser formada por um médico preferencialmente formado 

em medicina da família e comunidade, enfermeira(o) também preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e Agente Comunitário de Saúde. Para a Equipe de Saúde da Família há a obrigatoriedade de cumprimento de carga horária por 

todos os profissionais da equipe. Qual é essa carga horária?  

a) 45 horas semanais.  

b) 40 horas semanais. 

c) 35 horas semanais.  

d) 50 horas semanais.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) Ao final de cada auditoria, o auditor deve redigir, conforme o caso, um parecer ou relatório, expondo apropriadamente suas constatações. 

Em se tratando de parecer, no caso de auditoria de regularidade, o conteúdo deve indicar quando se trata de um parecer pleno, de um parecer 

com ressalvas, de um parecer adverso ou de um parecer com negativa de opinião. Sendo assim, um parecer emitido em que não são 

constatadas ilegalidades ou irregularidades na auditoria e que não fazem referência a aspectos específicos das demonstrações financeiras é 

denominado como parecer  

a) com negativa de opinião.  

b) adverso.  

c) com ressalvas.  

d) pleno.  

 

12)   Quanto à categoria econômica, as receitas públicas classificam-se em  

a) receitas correntes e receitas de capital.  

b) receitas orçamentárias e receitas extraorçamentárias.  

c) receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas.  

d) recursos do Tesouro e recursos de outras fontes. (E) recursos próprios e recursos recebidos em transferência. 

 

13)   Na hipótese de ocorrência de situação de calamidade pública em que seja necessária a realização de despesas inicialmente não previstas 

na lei orçamentária, o orçamento poderá ser alterado por meio da abertura de créditos  

a) especiais.  

b) extraordinários.  

c) ordinários.  

d) suplementares.  

 

14)   Na hipótese de ocorrência de situação de calamidade pública em que seja necessária a realização de despesas inicialmente não previstas 

na lei orçamentária, o orçamento poderá ser alterado por meio da abertura de créditos  

a) especiais.  

b) extraordinários.  

c) ordinários.  

d) suplementares.  

 

15) Marque a alternativa CORRETA sobre as demonstrações financeiras relacionadas à contabilidade geral: 

a) "Demonstrações Financeiras" e "Demonstrações Contábeis" possuem o mesmo significado, diferenciando-se apenas na forma de 

apresentação da terminologia por doutrinadores da área financeira e da contabilidade. 

b) São demonstrações financeiras básicas do segundo setor: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, balanço orçamentário e 

demonstração dos lucros retidos. 

c) As demonstrações contábeis promovem um quadro baseado na contabilidade, meramente, da posição econômica de uma empresa. 

d) O valor de mercado de uma empresa é sempre igual ao seu valor contábil, demonstrando a relevância da adequada elaboração das 

demonstrações contábeis. 

 

16)  Para fins contábeis, a receita orçamentária não efetiva é aquela que:  

a) não altera a situação líquida patrimonial no momento do reconhecimento do crédito e, por isso, constitui fato contábil permutativo.  

b) no momento do reconhecimento do crédito, aumenta a situação líquida patrimonial da entidade.  

c) constitui-se como fato contábil modificativo aumentativo.  

d) constitui-se como fato contábil misto.  

 

17)   Sobre os princípios orçamentários sob a perspectiva do setor público, julgue os itens abaixo, como (V) verdadeiro ou (F) falso e, em 

seguida, assinale a opção CORRETA. 
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(  ) O princípio da anualidade ressalta que o orçamento deve ser elaborado com periodicidade semestral, como forma de manter maior controle 

das contas públicas. 

(  ) O princípio do Equilíbrio retrata a limitação do endividamento. O montante das despesas fixadas não pode ser superior ao da receita prevista. 

Utilização de mecanismo para limitação e controle das despesas. 

(  ) O princípio da Programação destaca a vinculação necessária à ação governamental planejada. 

(  ) O princípio da Exclusividade observa que a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. 

Inclusive, nos casos de autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de créditos ainda por antecipação 

da receita. 

Está CORRETA a seguinte ordem, respectivamente: 

a) V, V, V, V. 

b) F, V, F, F. 

c) F, V, V, F. 

d) V, F, F, F. 

 

 

18  Marque a alternativa CORRETA sobre as demonstrações financeiras relacionadas à contabilidade geral: 

a) "Demonstrações Financeiras" e "Demonstrações Contábeis" possuem o mesmo significado, diferenciando-se apenas na forma de 

apresentação da terminologia por doutrinadores da área financeira e da contabilidade. 

b) São demonstrações financeiras básicas do segundo setor: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, balanço orçamentário e 

demonstração dos lucros retidos. 

c) As demonstrações contábeis promovem um quadro baseado na contabilidade, meramente, da posição econômica de uma empresa. 

d) O valor de mercado de uma empresa é sempre igual ao seu valor contábil, demonstrando a relevância da adequada elaboração das 

demonstrações contábeis. 

 

19)   De acordo com o que estabelece a Seção II, do capítulo que trata das finanças públicas da Constituição Federal de 1988, o orçamento da 

seguridade social deverá constar na(o)  

a) Lei de Responsabilidade Fiscal.  

b) Plano Plurianual.  

c) Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

d) Lei Orçamentária Anual.  

 

20)   Para fins contábeis, a receita orçamentária não efetiva é aquela que  

a) não altera a situação líquida patrimonial no momento do reconhecimento do crédito e, por isso, constitui fato contábil permutativo.  

b) no momento do reconhecimento do crédito, aumenta a situação líquida patrimonial da entidade. 

c) constitui-se como fato contábil modificativo aumentativo.  

d) constitui-se como fato contábil misto.  

 

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO 
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PROVA 
Cargo: Farmacêutico 

 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO Nº 07/2021-FSPSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

1) De acordo com as regras de concordância verbal, marque a alternativa em que apresenta a forma correta.  

a) Eu li no jornal que não haverão carnaval no próximo ano.  

b) Eu li no jornal que não houve festas de carnaval no ano passado.  

c) Eu li no jornal que não haverão festas de carnaval no próximo ano.  

d) Eu li no jornal que não houveram nenhuma festa de carnaval no ano passado. 

 

2)  No trecho “Ela ficou muito triste quando soube da morte do avô. — Não pude nem me despedir!”, a presença do travessão indica:  

a) Uso do discurso direto.  

b) Uso do discurso indireto.  

c) Interrupção indevida na narração.  

d) Pontuação que exprime um pensamento do autor. 

 

3) Quanto à acentuação gráfica, marque (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta:  

(  ) Acentuam-se as palavras monossílabas tônicas terminadas em a(s), e(s), o(s).  

(  ) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a(s), e(s), i(s), o(s), em(ens).  

(  ) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em l, i(s), n, u(s), r, x, ps, ão(s), ã(s), um(uns).  

(  ) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas.  

a) F – F – V – V.  

b) V – V – V – F.  

c) V – F – V – V.  

d) V – V – V – V. 

 

4) A opção em que a concordância verbal está de acordo com o padrão da norma culta da língua é:  

a) Nas universidades devem existir muitos projetos interessantes.  

b) Naquele caso, divulgado ontem, podem haver várias interpretações.  

c) Em determinadas viagens pode acontecer vários imprevistos.  

d) É verdade que pode existir casos complicados na legislação trabalhista.  

 

5) A frase “A ficha de admissão deveria ser preenchida pelos trabalhadores.”, se transformada para a voz ativa, o verbo assumiria a seguinte 

forma:  

a) será preenchida.  

b) deveriam preencher.  

c) seriam preenchidas.  

d) deveria preencher.  

 

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

6) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde 

(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Segundo esse Decreto, as Comissões Intergestores 

devem pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços integrados na rede de atenção à saúde. Qual das comissões abaixo se 

organiza no âmbito da União e está vinculada ao Ministério da Saúde?  

a) Comissão Intergestores Nacional.  

b) Comissão Intergestores Quadripartite.  

c) Comissão Intergestores Bipartite.  

d) Comissão Intergestores Tripartite 

 

7) O SUS obedece a três princípios doutrinários, a universalidade, a integralidade e a equidade. Tais princípios conferem legitimidade ao SUS. 

Observe o enunciado: “Seu objetivo é diminuir as desigualdades. As pessoas tem direito aos serviços, porém elas não são iguais e possuem 

necessidades distintas. Tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.” A qual princípio do SUS se refere a 

afirmação:  

a) Universalização.  

b) Equidade.  

c) Integralidade.  

d) Nenhumas das alternativas está correta.  

 

8) É um conjunto de reformas institucionais do SUS acordado entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de 

promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único 

de Saúde, redefinindo as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade 

social. O presente conceito é denominado de:  

a) Pacto pela Saúde  

b) Proad-SUS  

c) Política Nacional de Atenção Básica  

d) Programa Mais Médicos 

 

9) A Estratégia Saúde da Família tem por objetivo promover a qualidade de vida da população brasileira, intervindo nos fatores que colocam 

em risco a saúde. A ESF é considerada a porta de entrada do SUS. Anteriormente, na sua criação se chamava PSF, Programa Saúde da 

Família. Qual foi o ano de implantação do PSF, agora conhecido como ESF?  

a) 2004.  

b) 1994.  

c) 1996.  

d) 1993.  

 

10) A distribuição dos recursos do SUS acontece através da chamada transferência fundo a fundo, ou seja, os recursos do Fundo Nacional de 

Saúde são direcionados para os Fundos Estaduais e Municipais. Aponte a alternativa que indica quem é o principal financiador da saúde pública 

no Brasil:  

a) Ministério da saúde.  

b) Municípios.  

c) União.  

d) Estados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) Os anestésicos gerais constituem uma classe de medicamentos utilizados em uma variedade de procedimentos cirúrgicos e têm, em 

comum, sua atuação no sistema nervoso central. O fármaco que exemplifica esta classe é: 

 a) flumazenil 

 b) lidocaína 

 c) bupivacaína 

 d) propofol 
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Extrato do Termo de rescisão unilateral do Contrato Administrativo – 2020SESAU60486 – Processo 
n.º 60.486/2020 
Contratada: SBS Eventos Ltda. 
Contratante: Município de São Sebastião. 
Objeto: Termo de rescisão unilateral. 
Valor do contrato: 64.100,00 (sessenta e quatro mil e cem reais.) 
Dispensa por Justificativa: 408/2020 
Data: 25/01/2021 
Assinam: Felipe Augusto. 

 

12) Sobre a Portaria 344, de 12 de maio de 1998, que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle 

especial, assinale a alternativa correta. 

a) Substância proscrita é aquela em que o médico, ou outro profissional habilitado, a indicou a um paciente mediante receita específica. 

b) Notificação de Receita é o documento que, acompanhado de receita, autoriza a dispensação de medicamentos a base de substância da lista 

“C1”. 

c) A receita de Controle Especial contendo medicamentos da lista “C1” terá validade de 60 dias, contados a partir da data de sua emissão. 

d) A prescrição por cirurgiões-dentistas só poderá ser feita quando para uso odontológico. 

 

13) A premissa para um bom sistema de distribuição de medicamentos é a de garantir a utilização do medicamento certo, pelo paciente certo, 

na hora certa. O sistema de distribuição de medicamentos em um hospital se diferencia, de acordo com sua operacionalização. Desse modo, 

constitui uma característica do sistema coletivo de distribuição de medicamentos em hospitais: 

a) utilização mais racional dos recursos financeiros disponíveis 

b) intensa participação da equipe de enfermagem na execução 

c) envio de prescrição de cada paciente para a farmácia  

d) diminuição da possibilidade de extravio ou desperdício 

 

14) A farmacovigilância é o trabalho de acompanhamento do desempenho dos medicamentos que já estão no mercado. Sobre a 

farmacovigilância, assinale a alternativa correta. 

a) Para se notificar uma reação adversa, o farmacêutica deve ter a certeza de que o medicamento é a causa da reação. 

b) Somente as reações adversas graves é que devem ser notificadas. 

c) A subnotificação não influi no método de notificação espontânea adotado pela farmacovigilância. 

d) Além das reações adversas, desvios de qualidade de produtos farmacêuticos também devem ser notificados à ANVISA. 

 

15)  A RDC ANVISA n° 20, de 5 de maio de 2011, dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como 

antimicrobianos, de uso sob prescrição, isolado ou em associação. Com base nesta RDC, assinale a alternativa que apresenta um medicamento 

que NÃO está sujeito a tal regulamentação. 

a) Metronidazol. 

b) Ácido clavulânico. 

c) Nistatina. 

d) Eritromicina. 

 

16)  O instrumento para a execução das ações no local de trabalho, que contém descrição passo a passo de uma atividade, trazendo o fluxo 

administrativo, simplificado e racional dos processos e que deve ser conhecido por todos os trabalhadores, contemplando as atribuições de 

todos os setores da farmácia, é conhecido como: 

a) procedimento operacional padrão 

b) manual de boas práticas farmacêuticas  

c) manual de rotinas e procedimentos 

d) procedimento administrativo e de rotina 

 

17) A farmacodinâmica é o campo da farmacologia que estuda os efeitos fisiológicos dos fármacos nos organismos vivos, seus mecanismos 

de ação e a relação entre concentração do fármaco e efeito. A respeito do assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os diuréticos de alça, como a furosemida, são potentes depletores de potássio. 

b) A clonidina é uma agonista alfa-2 de ação central indicada para hipertensão. 

c) Losartana atua como antagonista de receptor de angiotensina II. 

d) Fenoterol e Ipratrópio são duas drogas agonistas de receptores adrenérgicos. 

 

18) A resistência antimicrobiana é atualmente um grave problema a ser enfrentado, sendo uma preocupação para o êxito da antibioticoterapia. 

Quando é verificada a presença de infecções estafilocócicas multirresistentes, a droga de escolha para o tratamento é a:  

a) azitromicina 

b) ciprofloxacina 

c) vancomicina  

d) ampicilina  

 

19) Em relação à farmacocinética, assinale a alternativa correta. 

a) O fígado é o órgão mais importante para a excreção de fármacos e seus metabólitos. 

b) A extensão da ligação de fármacos a proteínas plasmáticas não é influenciada por patologias. 

c) O volume de distribuição é um parâmetro que se refere ao volume de sangue no organismo de um indivíduo. 

d) As reações de conjugação de fase II levam à formação de conjugados mais polares para serem excretados. 

 

20) Durante a estruturação da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) e seu Município, um farmacêutico teve que selecionar diuréticos 

que iriam compor tal lista. Assinale a alternativa que apresenta um diurético tiazídico, um de alça e um poupador de potássio, respectivamente. 

a) Amilorida / furosemida / hidroclorotiazida. 

b) Hidroclorotiazida / furosemida / espironolactona. 

c) Furosemida / espironolactona / acetazolamida. 

d) Furosemida / hidroclorotiazida / amilorida. 

 

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


