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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O direito de não sentir medo 
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A pesquisa do Datafolha revela o que se poderia classificar como 
"caretice" dos jovens -- seus projetos mais importantes são trabalho, estudo e 
família. Nenhuma de suas principais referências adultas demonstram 
quaisquer sinais de contestação. A maioria, segundo a pesquisa, se diz de 
"direita". O jovem ficou velho? Não, é apenas esperteza pragmática, com 
toques de sabedoria. 

Essa geração nasceu em um Brasil amedrontado, com a violência se 
espalhando por todos os lados -- uma violência que se associa às drogas. É 
um país amedrontado também pela falta de perspectivas; o desemprego 
atinge com força os jovens e, especialmente, os mais pobres. 

Nasceram, em suma, num país sem esperança, desequilibrado 
emocionalmente por causa do medo cotidiano, com difícil acesso ao mercado 
de trabalho e, para completar, com escolas ainda piores do que já foram. 
Nessa loucura, eles querem apenas a paz de sentir o gosto de controlarem 
suas vidas e prosperarem, confiando mais neles próprios do que em 
salvadores da pátria. Querem apenas o direito de viver sem tanto medo.  

O recado para nós, adultos, é claríssimo -- eles querem que os 
governantes centrem mais e mais sua atenção no desenvolvimento do capital 
humano que, em resumo, significa a possibilidade de descobrir e desenvolver 
habilidades, sentindo-se autônomos. Isso é o que, segundo eles dizem na 
pesquisa do Datafolha, significa sonho. 

 

     Gilberto Dimenstein  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/gilbertodimenstein/ult508u426693.shtml 

 
COM BASE NO TEXTO, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS 
QUESTÕES DE 01 A 10. 
 
01. No texto, os jovens brasileiros são vistos como 
(A) reacionários e sonhadores. 
(B) amedrontados e covardes. 
(C) conservadores e objetivos. 
(D) desequilibrados emocionalmente. 

 
02. Entre as causas que explicariam o comportamento dos jovens brasileiros, o autor cita o(a) 
(A) esperteza pragmática dos governantes. 
(B) violência, a falta de perspectiva e o desemprego. 
(C) atenção dada ao desenvolvimento do capital humano. 
(D) falta de referências adultas e o difícil acesso ao mercado de trabalho. 

 
03. De acordo com dados obtidos pelo Datafolha, o sonho dos jovens brasileiros é 
(A) lutar contra a violência no Brasil. 
(B) encontrar um verdadeiro salvador da pátria. 
(C) participar de movimentos políticos contestatórios. 
(D) ter autonomia e controle sobre suas próprias vidas.  

 
04. Quanto ao gênero e ao tipo, o texto de Dimenstein é um 
(A) editorial em que se descreve o jovem brasileiro. 
(B) artigo jornalístico, claramente informativo e argumentativo. 
(C) relato que focaliza momentos da história recente do Brasil. 
(D) artigo de vulgarização científica que revela sérios dados de pesquisa. 
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05. Quanto aos fatos da língua, é correto afirmar que 
(A) as aspas foram utilizadas na palavra “caretice” (linha 2) para sinalizar um neologismo. 
(B) a próclise em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8) justifica-se pelo uso do registro 

informal. 
(C) “prosperar”, em “a paz de sentir o gosto de [...] prosperarem” (linhas 14-15), é, quanto à regência 

verbal, um verbo intransitivo. 
(D) a locução “em suma”, no enunciado “Nasceram, em suma, num país sem esperança” (linha 11), 

introduz uma conseqüência. 
 

06. Haverá alteração de sentido, se substituirmos 
(A) “se associa às” por “tem relação com as” em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8). 
(B) “classificar” por “considerar” em “o que se poderia classificar como ‘caretice’ dos jovens” (linhas 

1-2). 
(C) “amedrontado” por “atemorizado” em “Essa geração nasceu em um Brasil amedrontado” (linha 

7). 
(D) “centrem” por “dispersem” em “eles querem que os governantes centrem mais e mais sua 

atenção” (linha 17-18). 
 

07. Em relação ao sistema ortográfico e ao uso do sinal indicativo de crase, está correto o que se 
afirma em: 
(A) o vocábulo “país” é acentuado porque é oxítono tônico. 
(B) “família”, “pátria” e “difícil” seguem a mesma regra de acentuação. 
(C) “pragmático”, “autônomo” e “claríssimo” são palavras proparoxítonas. 
(D) o uso da crase em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8)  é optativo. 

 
08. A correlação entre o pronome e seu referente está indicada corretamente em: 
(A) “eles” refere-se a “jovens” em “eles querem apenas a paz” (linha 14). 
(B) “os” refere-se a “pobres” em “especialmente, os mais pobres” (linha 10). 
(C) “que” refere-se a “drogas” em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8). 
(D) “eles” refere-se a “adultos” em “eles querem que os governantes centrem mais e mais sua 

atenção” (linha 17-18). 
 

09. Em “Nasceram, em suma, num país sem esperança” (linha 11), o verbo está no plural porque 
(A) seu sujeito é plural. 
(B) seu sujeito é composto. 
(C) tem uma oração como sujeito. 
(D) obedece a uma concordância ideológica. 

 
10. Em correspondência oficial endereçada aos chefes de Poder, é adequado utilizar no vocativo e 
no fecho os seguintes termos: 
(A) “Senhor...” e “Cordialmente”. 
(B) “Digníssimo Senhor...” e “Amigavelmente”. 
(C) “Meritíssimo Senhor...” e “Atenciosamente”. 
(D) “Excelentíssimo Senhor...” e “Respeitosamente”. 
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LEGISLAÇÃO 

11. A Lei nº 483 de 18 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações Púbicas e Câmara Municipal de Xinguara, Estado 
do Pará, considera como requisito básico para investidura em cargo público: 

(A) a idade mínima de 21 anos. 
(B) escolaridade superior. 
(C) quitação com obrigações financeiras. 
(D) o gozo dos direitos políticos. 

 

12. É condição essencial para investidura do cargo público a: 

(A) aprovação em concurso público. 
(B) vacância legal. 
(C) posse. 
(D) realização de prova de títulos. 
 

13. O concurso público terá validade de até: 

(A) 2 (dois) anos, sendo improrrogável. 
(B) 3 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 
(C) 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
(D) 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais um ano.  
 

14. A estabilidade do servidor público, dar-se-á: 

(A) após dois anos de efetivo exercício funcional. 
(B) após três anos de efetivo exercício funcional. 
(C) após sentença judicial transitada em julgado. 
(D) após nomeação em concurso público. 
 

15. Sobre a gratificação natalina do servidor público, é correto afirmar que: 

(A) corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, 
por mês de exercício no ano anterior. 

(B) corresponde a 1/12 (um doze avos) das gratificações  a que o servidor fizer jus no mês de 
dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

(C) corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, 
por mês de exercício no respectivo ano. 

(D) corresponde a 1/12 (um doze avos) mais 1/3 (um terço) da remuneração a que o servidor fizer jus 
no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

 

16. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço: 

(A) com causa justificada, por  sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
(B) sem causa justificada, por trinta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
(C) sem causa justificada, por  sessenta dias, interpoladamente, durante o período de seis meses. 
(D) sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
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17. Sobre o(s) vencimento(s) de cargo efetivo, é correto afirmar que: 

(A) são irredutíveis. 
(B) poderão ser reduzidos de acordo com o interesse da administração pública. 
(C) não serão acrescidos de outra vantagem. 
(D) não possuem valor fixado em lei. 
 

18. De acordo com a Lei nº 483/2001, da prefeitura municipal de Xinguara, os servidores cumprirão 
jornada de trabalho de: 

(A) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas sem nenhum 
intervalo, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de quarenta horas e a 
mínima de trinta horas. 

(B) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas com intervalo de 
quinze minutos para o lanche, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de 
quarenta  e quatro horas e a mínima de trinta horas e seis. 

(C) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço, obedecendo à duração máxima de 
trabalho durante a semana de quarenta horas.  

(D) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas com intervalo de 
quinze minutos para o lanche, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de 
quarenta horas e a mínima de trinta horas. 

 

19. À forma de provimento, em cargo mais compatível com o servidor que tenha sofrido limitação em 
sua capacidade física e mental, verificada em inspeção médica oficial, denomina-se: 

(A) readaptação. 
(B) promoção.  

(C) reversão. 
(D) reintegração. 

 

20. Sobre a promoção funcional, é correto afirmar que: 

(A) interrompe o tempo de exercício na carreira. 
(B) não interrompe o tempo de exercício na carreira. 
(C) será efetivada somente a funcionários que ocupam cargos vagos. 
(D) não assegura maior vencimento base ao servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA 

 7 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Pode-se afirmar que medicamento genérico é aquele que: 

(A) possui o mesmo princípio ativo, dosagem e indicação que o medicamento similar, podendo ser de 
forma farmacêutica diferente que o medicamento de referência 

(B) possui teste de bioequivalência que garante a similaridade com medicamento de marca registrada, 
mesmo que contenha composição diferente 

(C) medicamento com a mesma composição química de um medicamento de marca registrada, porém 
não é similar a ele por não ter teste de bioequivalência  

(D) possui o mesmo princípio ativo, forma farmacêutica, dosagem e indicação que o medicamento de 
referência, atestado por testes de bioequivalência 

 

22. Em relação ao conceito de reação adversa a medicamentos, é correto afirmar que é: 

(A) uma reação biológica diferente à terapêutica esperada, mesmo que positiva 
(B) sinônimo de efeito colateral 
(C) um efeito colateral maléfico ao organismo 
(D) a toxidade observada na superdosagem de medicamentos 
 

23. O procedimento correto para o preparo de 40 mL de uma solução de glicose a 5%, utilizando-se 
uma matéria prima com 90% de pureza, é: 

(A) colocar 2,5 g de glicose em uma proveta e adicionar água até o volume de 40 mL 
(B) adicionar 40 mL de água a 1,6 g de glicose 
(C) pesar 2,5 g de glicose e homogeneizar em 20 mL de água e, depois de totalmente dissolvida, 

adicionar mais 40 mL de água 
(D) pesar 1,6 g de glicose e completar o volume para 40 mL de água 
 

24. A indicação do uso de ampolas de vidro translúcido para armazenar soluções de vitaminas B2, B6 e 
B12 é em virtude : 

(A) da padronização para diferenciar as ampolas contendo as demais vitaminas do complexo B que 
são armazenadas em vidro  

(B) dessas vitaminas serem fotolábeis 
(C) do vidro transparente não ser adequado para armazenar nenhum tipo de vitamina 
(D) de que são proteínas lipossolúveis e, portanto,  desnaturam-se na presença de radiação UV 
 

25. Quando, na embalagem de um medicamento, não há a indicação da temperatura em que deve ser 
armazenado, a conduta correta é: 

(A) armazenar em refrigerador (4o a 8o C) até ser examinada a bula com as condições adequadas de 
armazenamento 

(B) armazenar em temperatura ambiente (25º C) até que a bula seja examinada para verificar a 
temperatura ideal de armazenamento 

(C) armazenar em temperatura ambiente (25o C) por ser considerada a temperatura padrão de 
armazenamento 

(D) rejeitar o lote, devolvendo a nota fiscal com o motivo assinado pelo farmacêutico responsável pela 
farmácia 
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26. Em relação aos medicamentos com via de administração intramuscular, é correto afirmar que: 

(A) banho quente é contra-indicado após a injeção por diminuir a absorção do medicamento 
(B) o massageamento da região da injeção induz a diminuição da ação farmacológica 
(C) a absorção do medicamento é maior em mulheres após injeção no músculo glúteo 
(D) os fármacos em solução aquosa são absorvidos mais rapidamente do que os em solução oleosa 
 

27. Na dispensação de medicamentos sob controle especial, é correto afirmar: 

(A) os medicamentos psicotrópicos estão descritos na listagem A3 da portaria no  344 da ANVISA 
devem ser prescritos em receituário especial (cor azul) 

(B) somente médicos com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) podem prescrever 
medicamentos entorpecentes e psicotrópicos, devendo ser rejeitada receita emitida por 
odontólogos e médicos veterinários 

(C) todo medicamento que possui na embalagem uma tarja vermelha com a expressão “Venda sob 
prescrição médica” deve ter sua venda controlada em livro especial e informada à ANVISA por 
meio eletrônico, conforme legislação vigente  

(D) o armazenamento dever ser feito em local refrigerado (4º a 10º C), com chave sob guarda do 
farmacêutico responsável 

 

28. Algumas alterações visíveis em formas farmacêuticas são indicativas de modificação na 
estabilidade de medicamentos e devem ser inspecionadas periodicamente no estoque de 
medicamentos, como por exemplo:  

(A) mudança do pH em soluções injetáveis, detectáveis pelo uso de fitas indicadoras de pH 
(B) diminuição na densidade de xaropes armazenados sob refrigeração 
(C) presença de aglomerados ou endurecimento em pós e grânulos 
(D) identificação microscópica de cristais em pomadas e cremes 
 

29. Na manipulação de medicamentos, faz parte das boas práticas de farmácia: 

(A) preferir o uso de balanças de torção ao invés de balanças eletrônicas 
(B) manter uma caixa iluminada para múltiplos propósitos como a observação de limpidez de solução e 

uniformidade de suspensões 
(C) descartar sempre a pipeta após o uso, mesmo quando um líquido é medido constantemente 
(D) evitar o uso de becker com alças por dificultar a manipulação de medicamentos preparado sob 
aquecimento constante  
 

30. Segundo a legislação vigente, é de competência exclusiva do farmacêutico, não podendo ser 
delegada a um atendente de farmácia: 

(A) a dispensação de medicamentos de venda controlada com retenção de receita 
(B) dispensar medicamentos quando o paciente não apresenta receita médica 
(C) informar a composição química de medicamentos de marca que contêm mais de um princípio ativo 
(D) a troca por medicamento genérico de medicamento prescrito em receita médica  
 

 




