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1ª Parte – Português  
 
Leia este conto de Marina Colasanti para responder às 
questões 01 a 03.  

 
A honra passada a limpo 

 
Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação. 
Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café, 

almoço, jantar. E pilhas de louça na pia, e espumas 
redentoras. 

Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas, 
desarrumo berços, lençóis ao alto como velas. Para tudo 
arrumar depois, alisando colchas de croché. 

Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os 
móveis. Que eu colho na flanela. Escurecem-se os pratos. 
Que eu esfrego com a camurça. A aranha tece. Que eu 
enxoto. A traça rói. Que eu esmago. O cupim voa. Que eu 
afogo na água da tigela sob a luz. 

É de vassoura em punho gasto tapetes persas. 
Sou perseverante, eu sei. À mesa que ponho 

ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém dorme. 
Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo. 

Mas, sem tarefas domésticas, como preencher de 
feminina honradez a minha vida? 

 
(Contos de amor rasgados – Marina Colasanti) 

 
01. Identifique o tipo de narrador do conto lido.  
 

a) Narrador-observador. 
b) Narrador-personagem. 
c) Narrador onisciente. 
d) Narrador intruso. 
e) Narrador-testemunha. 

 
02. A construção do período se faz no terceiro parágrafo 
do texto, no início, com o emprego sucessivo de orações 
que se vinculam sem a presença de elementos conectores. 
Como se classificam tais orações? 

 
a) Oração coordenada sindética aditiva. 
b) Oração coordenada sindética adversativa.  
c) Oração coordenada sindética alternativa. 
d) Oração coordenada sindética explicativa.  
e) Oração subordinada adverbial conclusiva.  

 
03. No período “Não há ninguém nesta casa, vazia há 
tanto tempo” o verbo haver foi empregado corretamente. 
Assinale alternativa que está correta quanto à 
concordância verbo-nominal.  
 

a) Devem haver casos de sarampo. 
b) Voltaram ao hotel o turista e a polícia.  
c) Os jogadores e a torcida abraçou-se no campo.  
d) Oferece-se bons cursos nesta faculdade. 
e) Novecentos gramas de queijo eram bastante.  

 
04. A frase em que ocorre oração substantiva subjetiva é:  
 

a) Não gosto de que você saia à noite. 
b) Estamos a nos lembrar de que o incêndio foi 

acidental. 
c) É necessário que todos colaborem. 
d) Tenho conclusões de que haverá paz no futuro. 
e) Minha sugestão seria que convocasse a todos. 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 05 e 06.  
 

 
 
 

05. No texto predomina a seguinte função da linguagem:  
 

a) Fátiva. 
b) Poética. 
c) Conativa. 
d) Metalingüística. 
e) Expressiva. 

 
06. A predominância dessa função é justificada pela:  

 
a) Centralização no emissor, revelando sua opinião, 

sua emoção. 
b) Centralização no receptor; o emissor procura 

influenciar o comportamento do receptor. 
c) Centralização no canal, tendo como objetivo 

prolongar ou não o contato com o receptor, ou 
testar a eficiência do canal. 

d) Centralização na mensagem, revelando recursos 
imaginativos criados pelo emissor. 

e) Centralização no código, usando a linguagem para 
falar dela mesma.  

 
07. Qual dos itens a seguir explica corretamente a 
semântica em destaque nos enunciados?  

 
Não consigo passar o fio de lã na agulha de tricô.  
Enrosquei minha pipa no fio daquele poste.  
 

a) Hiperonímia. 
b) Polissemia. 
c) Ambigüidade.  
d) Antonímia. 
e) N.d.a.  
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Leia o texto a seguir para responder às questões 08 a 10. 
 

Os livros como paixão 
 
Ladrão de livros de 85 anos é proibido de entrar em 
bibliotecas da Califórnia.  
 
Folha Online, 14. Nov.2002 
 
Ninguém compreende minha paixão por livros, suspirava 
ele. E era uma grande paixão: o pequeno apartamento em 
que vivia estava literalmente atulhado de romances, livros 
de contos, obras de auto-ajuda, textos médicos, até. Não 
que ele os lesse. Ler era secundário. O importante era 
possuir os livros, saber que toda aquela riqueza cultural do 
passado estava ali, ao alcance de sua mão. A mão que 
acariciava as lombadas, que folheava amorosamente as 
páginas. 
 
O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe 
faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta 
aposentadoria, o ancião não podia dispender muito em 
livrarias. Por isso roubava. "Roubo", aliás, era uma 
expressão que lhe desagrava; preferia falar em algo como 
"redistribuição da riqueza intelectual". Mas o eufemismo 
não o ajudava muito. Nem as mãos trêmulas, nem a 
lentidão. 
 
Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha 
inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: os 
bibliotecários sabiam quando ele estava roubando. 
Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, 
ele nunca se negou a fazê-lo. Era parte de um jogo, um 
jogo que ele adorava, e cujas regras sempre respeitou. 
 
Infelizmente, porém, os bibliotecários cansaram deste jogo. 
E um acordo entre eles resultou em uma decisão: o 
homem agora está proibido de entrar nas bibliotecas. Não 
adianta ele dizer que quer apenas consultar jornais. Não 
adianta, também, dispor-se a ser revistado. A paciência 
dos responsáveis simplesmente terminou. 
 
Resta-lhe refugiar-se em seu sonho. E que sonho é este? 
Ele sonha que um dia vai ganhar muito dinheiro num 
cassino, ou numa loteria. E aí comprará uma grande e 
antiga biblioteca que será só dele. Ninguém mais poderá 
freqüentá-la. Só ele. Ali irá todos os dias. 
 
Para roubar livros, claro. E os bibliotecários, seus 
empregados, não poderão dizer nada. Mais: terão de fingir 
que não percebem o furto. E ele roubará o que quiser. 
 
Belo sonho, consolador sonho. O único inimigo deste 
sonho é o tempo. Com 85 anos, quanto mais ele poderá 
esperar pelo cassino ou pela loteria? O tempo é um grande 
e implacável ladrão. E não tem nenhuma paixão por livros. 

 
Moacyr Scliar 

   
08. No fragmento “Pediam-lhe as obras furtadas de volta 
e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo” os 
pronomes oblíquos destacados referem-se 
respectivamente a:  

 
a) Bibliotecário / livro. 
b) Loteria / roubo. 
c) Bibliotecário / jogo. 
d) O ancião / devolver os livros.  
e) O ancião / roubar livros. 

 

09.  A regência do verbo preferir em “... preferia falar em 
algo como "redistribuição da riqueza intelectual" está 
correta. Julgue os itens a seguir quanto à regência verbal.  

 
I. Ele se referia àquela passagem do romance.  
II. O advogado aspirava o cargo de juiz.  
III. Ele esqueceu do dinheiro.  
IV. Chamou-lhe covarde.  

 
É correto se afirma sobre os itens na seguinte alternativa:  

 
a) Apenas I está correto.  
b) Não há item correto. 
c) I e II estão corretos. 
d) II e III estão incorretos.  
e) III está correto.  

 
10. “Mas o eufemismo não o ajudava muito.” O autor 
apresenta um eufemismo no texto. Em qual das 
alternativas também notamos um eufemismo.  

 
a) Era uma estrela divina que ao firmamento voou.  
b) Moça linda bem tratada/ três séculos de família / 

burra como uma porta: um amor.  
c) O trem da juventude é veloz.  
d) Nunca tive um teto próprio.  
e) Marcela amou-me durante quinze meses e onze 

contos de réis, nada mais.  
 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS  
 
 
11. Observe os casos abaixo: 
 

I. Paciente foi mordido por um morcego silvestre e 
apresentou sinais suspeitos de raiva humana, 
porém nada foi diagnosticado ainda. 

II. Paciente procurou o hospital com suspeita de 
difteria. 

III. Paciente de 30 anos após exames laboratoriais e 
radiológicos confirmou-se que o mesmo encontra-
se com pneumonia. 

IV. Paciente de 15 anos com caso suspeito de 
sarampo, após anamnese, verificou-se que este 
não fez viagens próximas (mais de 30 dias), e que 
não teve contato com ninguém que viajou. 

V. Recém-nascido apresentou tétano neonatal 
confirmado. 

 
Dos casos acima, qual (ais) é (são) de notificação 
imediata? 
 

a) I e V. 
b) I, II, III, IV, V. 
c) I, III, V. 
d) II e IV. 
e) II, III, IV. 

 
12. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, de forma que haja: 
 

a) Descentralização, com direção múltiplas em cada 
esfera de governo. 

b) Descentralização, com direção única de governo. 
c) Atendimento parcial, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 
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d) Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades de recuperação, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais e de prevenção. 

e) Participação da comunidade. 
 
13. Deve acontecer a Conferência Nacional de Saúde, 
após a realização das Conferências estaduais e 
municipais, onde são apontados os rumos para 
aperfeiçoamento do SUS a cada: 
 

a) 1 ano. 
b) 2 anos. 
c) 3 anos. 
d) 4 anos. 
e) 5 anos. 

 
14. A declaração de óbito (DO) é padronizada 
nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde, em 
três vias. A DO deve ser preenchida pelo médico, porém, 
nos locais sem médico, o preenchimento deve ser feito de 
que forma? 
 

a) Feito pelo enfermeiro chefe do local. 
b) Feito por um enfermeiro no local e assistido por 

duas testemunhas. 
c) Feito em cartório, diante de duas testemunhas. 
d) Feito pelo responsável pelo local acompanhado 

de uma equipe de saúde. 
e) Feito pelo enfermeiro auxiliado por uma equipe de 

assistência social ou do cartório.  
 
15. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em 
seu art. 195, o SUS é financiado com recursos do 
orçamento da (o), EXCETO: 
 

a) Organização Mundial de Saúde. 
b) União. 
c) Estados. 
d) Distrito Federal.  
e) Municípios. 

 
16. O grupo infantil (menores de 1 ano) diferencia-se dos 
demais grupos etários em função das seguintes 
características: 
 

a) Nessa faixa etária, a alimentação com leite 
materno é sobremaneira importante para a saúde 
da criança; sua falta é geralmente suprida por 
alimentação artificial, insuficiente e por vezes 
inadequada nas classes de baixa renda. 

b) Os anticorpos passados de mãe a filho por via 
transplacentária tendem a diminuir após o 
nascimento e se não houver intervenção artificial, 
a criança se torna mais vulnerável a diversas 
patologias. 

c) Na faixa etária que vai do nascimento aos 27 dias, 
merecem atenção, como principais causas de 
óbito, os denominados óbitos neonatais, as 
anomalias congênitas ligadas a intercorrências na 
gestação e no parto e outros problemas 
congênitos e hereditários. 

d) A partir dos 5 anos, predominam as doenças 
infecciosas. Observam-se, nesta categoria, a 
predominância das diarréias e as infecções 
respiratórias agudas. 

e) Dentre os distúrbios nutricionais, são observados 
o marasmo, o kwashiorkor e outros estágios de 
desnutrição energético-protéica. 

 

17. São casos confirmados de tétano neonatal todo caso 
suspeito que apresente um ou mais dos seguintes sinais e 
sintomas, EXCETO:  
 

a) Trismo. 
b) Contração permanente dos músculos da mímica 

facial e lábios contraídos (como se fosse 
pronunciar a letra U).  

c) Olhos cerrados. 
d) Pele da região frontal pregueada. 
e) Hiperflexão dos membros inferiores.  

 
18. A vacina contra febre amarela está indicada a partir 
dos 9 meses de idade para as crianças que residam ou 
que irão viajar para áreas endêmicas que são, EXCETO: 
 

a) Amapá 
b) Goiás 
c) Mato Grosso 
d) Piauí 
e) Tocantins 

 
19. O período de incubação da hantavirose é de cerca de: 
 

a) 5 dias. 
b) 2 semanas. 
c) 1 mês. 
d) 2 meses. 
e) 3 meses. 

 
20. São ações estratégicas para a saúde do idoso no pacto 
pela vida: 

a) Manual de Atenção Básica e Saúde para a 
Pessoa Idosa.  

b) Programa de Educação Integral e intermitente à 
Distância. 

c) Assistência Farmacêutica.  
d) Atenção Diferenciada na Internação.  
e) Atenção domiciliar.  

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
 
21. São preparações dos estrogênios sintéticos, EXCETO: 
 

a) Sulfato de estrona 
b) Etinilestradiol 
c) Quinestrol 
d) Promestrience 
e) Mestranol 

 
22. Relacione as colunas quanto aos métodos de 
esterilização: 
 

I. Calor úmido 
II. Calor seco 

III. Radiação 
IV. Pastilhas de parafórmico 
V. Produtos químicos 

 
(   )  A destruição bacteriana se dá pela oxidação celular, e 

para que isso ocorra torna-se necessário que o 
material a ser esterilizado seja submetido a um tempo 
de exposição maior e uma temperatura mais elevada. 

(   )  É um agente esterilizante eficaz pelo alto poder de 
penetração. Sua ação destruidora se dá pela 
termocoagulação das proteínas bacterianas. 
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(   )  Sua ação destruidora se processa através da 
alteração da composição molecular das células, as 
quais sofrem perda ou adição de cargas elétricas 
(ionização), ficando carregada negativo ou 
positivamente. 

(   )  É indicada somente para aqueles que não podem 
sofrer ação do calor e quando não se dispõe de 
autoclave a gás de óxido de etileno. 

(   )  Esse método é utilizado para esterilização de 
materiais elétricos. São derivados do metanol. 

 
A sequência correta é: 
 

a) II, I, III, V, IV 
b) I, IV, III, II, V 
c) V, II, IV, III, I 
d) I, II, III, IV, V 
e) V, IV, III, II, I 

 
23. Sobre a dexametasoma é INCORRETO afirmar: 
 

a) Propriedades terapêutica: artrite reumatóide, 
osteoartrite, asma brônquica e outras. 

b) Via de administração: oral e endovenosa 
c) Administrar com alimentos para diminuir os efeitos 

gastrointestinais. 
d) Possíveis reações adversas: distúrbios 

hidroeletrolíticos, hipotensão, hipoglicemia, 
catarata e outros. 

e) Pode ter como efeito gastrointestinais: esofagite, 
dispepsia, úlcera péptica e outros. 

 
24. O Nifedipino é um(a): 
 

a) Vasodilatador arterial. 
b) Antimetabolito. 
c) Imunissupressor. 
d) Anti-reumático. 
e) Diurético depressor de potássio. 

 
25. São medicamentos que podem ser utilizados para o 
tratamento de hipertensão, EXCETO: 
 

a) Metildopa 
b) Clonidina 
c) Verapamil 
d) Espironolactona 
e) Prednisolona 

 
26. Referente ao uso dos antibióticos e o trato intestinal é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Alteram profundamente a flora intestinal, causando 
ao desequilíbrio entre microorganismos 
anaeróbicos e aeróbicos. 

b) A síntese de vitamina K, no nível de intestino 
grosso é fortemente reduzida. 

c) Alteram diretamente o metabolismo do colesterol, 
pois destroem bactérias produtoras de 7-&-
dehidroxilase, que inibe a absorção de colesterol 
ao alterar o pool de aminoácidos. 

d) Podem desencadear um quadro de colite 
pseudomembranosa, caracterizada por diarréia 
mucossanguinolenta e a presença de 
pseudomembranas em cólon. 

e) Os antibióticos levam à má absorção de nutrientes 
– proteínas, carboidratos e lipídios -, como, por 
exemplo, neomicina, canamicina, polimixina e 
tetraciclina. 

 

27. Indique o mecanismo de ação do Soberol: 
 

a) Redução da tensão superficial das secreções 
mucosas. 

b) Despolimerização ao muco. 
c) Lise das pontes dissulfeto das mucoproteínas. 
d) Reflexo vagal gastropulmonar. 
e) Aumento da síntese de surfactante. 

 
28. A osmolaridade da nutrição parenteral periférica para 
se evitar a flebite deve ser:  
 

a) Menor que 800mOsm/L. 
b) Menor que 900mOsm/L. 
c) Menor que 1000mOsm/L. 
d) Superior a 800mOsm/L. 
e) Superior a 1000mOsm/L. 

 
29.  A atividade anestésica local de alguns ésteres estão 
diretamente relacionadas com a sua: 
 

a) Hidrossolubilidade. 
b) Lipossolubilidade. 
c) Polaridade. 
d) Acidez. 
e) Hidrofilicidade. 

 
30. É um inibidor da histidinadescarboxilase? 
 

a) Brocresina.  
b) Alopurinol.  
c) Tranilcipromina.  
d) Metilprednisolona. 
e) Tetraciclinas. 

 
31. Referem-se a correlato os produtos, EXCETO: 
 

a) De higiene pessoal. 
b) De diagnósticos e analíticos.  
c) Cosméticos e perfumes. 
d) Produtos dietéticos. 
e) Fitoterápicos. 

 
32. Trata-se de um solvente de ação bacteriostática e 
anestésica local, usado em algumas soluções injetáveis 
intramusculares que são dolorosas: 
 

a) Álcool benzílico. 
b) Álcool etílico. 
c) Glicol. 
d) Propilenoglicol. 
e) Polietilenoglicol. 

 
33. Em farmacotécnica, para obtenção do pó é preciso três 
procedimentos que são a dessecação, a pulverização e a 
tamisação. Desta forma, na dessecação ocorre a retirada 
da umidade, sendo realizado a uma temperatura de: 
 

a) 30 a 120ºC. 
b) 50 a 150ºC. 
c) 40 a 105ºC. 
d) 30 a 100ºC. 
e) 60 a 110ºC. 

 
34.  Referente às interações medicamentosas é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O efeito do Anticoncepcional é reduzido quando 
consumido com um Antibiótico. 
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b) A Vitamina C inibe a resposta dos anticoagulantes 
orais. 

c) O antiácido diminui a absorção dos medicamentos 
anti-inflamatórios. 

d) Ao serem ingeridos com antiácidos, os 
antibióticos, como a tetraciclina, diminuem seu 
efeito terapêutico. 

e) Anticoagulantes podem causar hemorragia se 
utilizados com alguns antiinflamatórios, como o 
ácido acetilsalicílico. 

 
35. Referente a interação de medicamentos com plantas e 
plantas é INCORRRETO afirmar: 
 

a) O efeito da tetraciclinas pode ser anulado pela 
ingestão com leite. 

b) Alimentos gordurosos favorecem a dissolução 
da griseofulvina [antifúngico], diminuindo sua 
absorção. 

c) O uso de medicamentos a base de  Hipérico 
(Hypericum perforatum) junto a 
anticoncepcionais pode diminuir sua atividade 
favorecendo a ocorrência de gravidez 
indesejada.  

d) O uso de Ginkgo (Ginkgo biloba) junto a 
varfarina ou ácido acetilsalisílico, pode aumentar 
o efeito anticoagulante destes medicamentos, 
podendo causar hemorragias. 

e) A cimetidina diminui a absorção de vitamina B. 
 

36. Referente a medicamentos excepcionais é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) São aqueles destinados ao tratamento de 
moléstias crônicas, de caráter individual e cujo 
custo é elevado, seja pela própria cronicidade, 
seja pelo elevado valor unitário da substância 
medicamentosa. 

b) São excepcionais, mas não deixam de ser 
essenciais, na medida em que, dentro de sua 
excepcionalidade, asseguram a vida e o bem 
estar do usuário. 

c) A própria qualificação de “excepcional”, em 
verdade, revela que o medicamento é aquele que 
constitui exceção, envolvendo doenças que, 
embora nem sempre raras, atingem um número 
reduzido da população. 

d) O Componente de Medicamentos de Dispensação 
Excepcional (CMDE), “caracteriza-se como uma 
estratégia da política de assistência farmacêutica, 
que tem por objetivo disponibilizar medicamentos 
no âmbito do Sistema Único de Saúde”. 

e) Os medicamentos excepcionais – tem sua 
dispensação efetuada mediante a emissão de 
Autorização de Medicamentos de Alta 
Complexidade/Custo (Amac). 
 

37. De acordo com a Resolução nº 328/99 e as boas 
práticas de dispensação para farmácia e drogaria, sobre a 
documentação é INCORRETO afirmar:  
 

a) O estabelecimento deve manter procedimentos 
operacionais acessível (CD-ROM, arquivado em 
computador ou escrito) quanto às condições para 
aquisição, armazenamento, conservação e 
dispensação de produtos.  

b) Deve existir procedimentos claros quanto ao 
destino dos produtos com prazo de validade 
vencidos sejam os mesmos sujeitos a controle 
especial ou não.  

c) Devem ser instituídos procedimentos que definam 
a política da empresa quanto aos produtos 
próximos ao vencimento.  

d) Todos os procedimentos referentes a aplicação 
de injetáveis devem ser realizados mediantes 
rotinas pré-estabelecidas, bem como, obedecer à 
prescrição médica.  

e) Deve existir procedimento que defina a utilização 
de materiais descartáveis e garanta a sua 
utilização somente dentro do prazo de validade.  

 
38. São sujeitos à Notificação de Receita "B", EXCETO: 
 

a) Psicotrópicos Anorexígenos. 
b) Ansiolíticos. 
c) Entorpecentes. 
d) Antidepressivos. 
e) Antipsicóticos. 

 
39. Os medicamentos sujeitos à Notificação de Receita 
Especial – Retinóides de uso sistêmico devem ter em sua 
embalagem a seguinte descrição: "Venda sob Prescrição 
Médica" – "Atenção – Risco para Mulheres Grávidas, 
Causa Graves Defeitos... 
Completam esta frase, EXCETO: 
 

a) Na Face. 
b) Nas Orelhas. 
c) No Coração. 
d) No Sistema Nervoso do Feto. 
e) Nos rins. 

 
40. Sobre excreção da droga é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os fármacos polares são mais facilmente 
excretados porque estes possuem baixa 
permeabilidade tubular, não são lipossolúveis, 
assim, não sendo reabsorvidos, sendo facilmente 
eliminados pela urina. 

b) Em relação aos ácidos fracos, como, por 
exemplo, a aspirina e o fenobarbital (Gardenal) 
podem ter sua excreção aumentada ou 
bloqueada, de acordo com o pH da urina.  

c) A penicilina depois de secretada pelos túbulos, 
apresenta-se altamente ionizada na urina tubular, 
por este motivo é quase totalmente excretada, 
pois, sofre uma reabsorção mínima. 

d) A droga básica é mais rapidamente excretada na 
urina ácida, pois, o pH baixo no interior do túbulo 
favorece a ionização, portanto, inibindo a 
reabsorção (a ionização torna o fármaco 
hidrossolúvel, e, não lipossolúvel). 

e) A anfetamina, e, a morfina que tem a excreção 
renal aumentadas com a acidificação da urina, 
pois, reduzindo as formas ionizadas destas 
drogas, portanto, aumentando os níveis 
sangüíneos. 
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