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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) 
minutos de aplicação da prova; 
 
13         O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu 
caderno de prova; 
 
14         Assine o cartão resposta no local indicado.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Receita cazera minera de môi de repôi no ái e ói 
 

Ingredienti: 
*5 denti di ái 
*3 cuié di oi 

*1 cabeça de repôi 
*1 cuié di mastomati 

* sar agosto 
 

Módifazê: 
*casca o ái, pica o ái i soca o ái cum SAR 

*quenta o ói na cassarola 
*foga o ái socado no ói quênti 

*pica o repôi beeeeemmmm finin 
*foga o repôi no ói quênti junto com o ái fogado 

*poim a mastomati i mexi cum a cuié pra faze o môi 
*Sirva com rôis e meléti 

 
Toda língua possui variações linguísticas. Elas podem ser entendidas por meio de sua história no tempo 
(variação histórica) e no espaço (variação regional). Embasados no texto resolva as questões abaixo. 
 
01 - A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos sinais escritos sobre determinadas letras para 
representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma. No poema acima, a acentuação é 
utilizada: 
a) segundo a norma padrão, acentuando-se todas as palavras em sua sílaba tônica. 
b) para reestabelecer parâmetros da norma culta utilizada em determinada região. 
c) para demonstrar e marcar a entonação da fala, ou seja marca a oralidade de uma região. 
d) para estabelecer os padrões utilizados como linguagem formal de uma região. 
 
02 - A receita culinária é considerada um gênero textual, o que é incorreto afirmar sobre gêneros textuais: 
a) Realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sócio-comunicativas. 
b) Textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas. 
c) Um gênero textual oferece uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais 
particulares. 
d) Abrange um conjunto fechado e praticamente limitado de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, 
conteúdo, composição e função. 
 
03 - Os verbos citados estão em que conjugação verbal (casca, quenta, foga, pica, foga e poim), significando 
(descascar, esquentar, refogar, picar, reforgar e colocar), lembrando que estamos analisando dentro de um 
contexto único, e que precisamos levar em consideração que eles são representados pela oralidade: 
a) Presente do indicativo. 
b) Imperativo afirmativo. 
c) Indicativo condicional. 
d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
 
04 - Ortografia é a parte da gramática que trata do emprego correto das letras e dos sinais gráficos na língua 
escrita, ou seja, é a forma correta da escrita. Nos exemplos abaixo assinale as que correspondem às normas 
ortográficas: 
a) poetizar, paralisar, casebre, poetisa. 
b) embriaguez, altivez, catálise, catalizante. 
c) teimoso, briozo, cauteloso, pizar. 
d) cazeira, analiza, maciez, fazê. 
 
05 - Veja qual seleção de palavras se adéqua as palavras parônimas: 
a) descascar - fritar. 
b) alho - óleo. 
c) dourar - embelezar. 
d) dente - cabeça. 
 
06 - O diâmetro da base de um cone circular reto mede 8 cm. Sabe-se que a geratriz desse cone mede 0,5 dm. O 
volume desse cone é de: 
a) 4π cm3. 
b) 8π cm3. 
c) 16π cm3. 
d) 64π cm3. 
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07 - Casemiro comprou 5 camisas e 3 calças por R$ 612,00. Sabe-se que cada camisa custou 3/5 do valor de cada 
calça. Se Casemiro tivesse comprado 1 calça e 1 camisa teria pagado: 
a) R$ 163,20. 
b) R$ 165,20. 
c) R$ 167,20. 
d) R$ 169,20. 
 
08 - Rogério pensou num número, adicionou 5 unidades e multiplicou esse resultado pelo número pensado 
anteriormente. O resultado dessa conta foi 374. O número pensado por Rogério é: 
a) 17. 
b) 18. 
c) 19. 
d) 20. 
 
09 - Na fazenda 3 estrelas, um rebanho de 0,45 mil cabeças de gado consome 45,9 T de ração num período de 6 
dias. Se fossem 500 cabeças de gado, em 5 dias o consumo de ração seria de: 
a) 40 T. 
b) 42,5 T. 
c) 45 T. 
d) 47,5 T. 
 
10 - Dados os conjuntos A = {–3, –1, 1, 2, 5}, B = {0, 1, 2} e C = {–2, –1,0, 1, 2}, é correto afirmar que: 
a) A ∩ B = {0, 1, 2} 
b) B ⊃ C. 
c) C ⊂ A. 
d) B ∩ C = B. 
 
11 - Em relação às vias de administração é incorreto afirmar que: 
a) A via oral é uma das vias de administração mais utilizada. 
b) A administração pela via endovenosa permite absorção de 100% do fármaco administrado. 
c) A via subcutânea não é capaz de receber um fármaco com alto peso molecular. 
d) Considera-se a via sublingual como opção quando se espera um rápido início de ação do fármaco administrado. 
 
12 - Dos anti hipertensivos abaixo não é contra indicado na gestação: 
a) Losartana. 
b) Captopril. 
c) Metildopa. 
d) Enalapril. 
 
13 - Considera-se um fármaco capaz de causar hipovolemia: 
a) Metformina. 
b) Atenolol. 
c) Captopril. 
d) Furosemida. 
 
14 - Assinale a alternativa que corresponde a um fármaco diurético poupador de potássio: 
a) Furosemida. 
b) Clortalidona. 
c) Espironolactona. 
d) Manitol. 
 
15 - A Política Nacional de medicamentos é regulada pela lei: 
a) 8080/90. 
b) 344/90. 
c) 5991/90. 
d) 8142/90. 
 
16 - Edema periférico é um efeito adverso comum ao uso de: 
a) Beta bloqueadores. 
b) Antagonistas dos receptores de angiotensina. 
c) Bloqueadores de canais de cálcio. 
d) Inibidores da ECA. 
 
17 - O capítulo III da lei 8080/90 dispõe sobre: 
a) A participação complementar. 
b) Da organização, da direção e da gestão do SUS. 
c) Do financiamento do SUS. 
d) Da gestão financeira do SUS. 
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18 - O capítulo V da lei 8080/90 trata sobre: 
a) O subsistema de atenção à saúde indígena. 
b) As disposições gerais. 
c) Os princípios e diretrizes do SUS. 
d) A gestão do SUS. 
 
19 - Dentre os principais fatores que levaram a formulação da Política Nacional de Medicamentos não se 
destaca: 
a) Problemas na garantia de acesso da população dos medicamentos. 
b) Uso irracional de medicamentos. 
c) Desorganização dos serviços farmacêuticos. 
d) Ausência de sistemas de informatização. 
 
20 - Segundo as normas de boas práticas em estocagem de imunobiológicos é incorreto afirmar que: 
a) Refrigerador é o equipamento que permite temperaturas entre 6°C e 8°C. 
b) Freezer é o equipamento que permite temperaturas não superiores a -10°C. 
c) Termógrafos medem a temperatura de câmaras frias. 
d) Termômetros medem a temperatura de refrigeradores. 
 
21 - Das alternativas abaixo assinale aquela que apresenta um fármaco que pertence ao grupo dos macrolídeos: 
a) Claritromicina. 
b) Amoxicilina. 
c) Sulfametoxazol. 
d) Nitrofurantoína. 
 
22 - Não é recomendável o uso de um antagonista beta adrenérgico não seletivo por pacientes: 
a) Com hipertensão arterial. 
b) Com arritmia cardíaca. 
c) Com angina. 
d) Com asma. 
 
23 - Não se considera um efeito adverso com o uso de um anticolinérgico: 
a) Miose. 
b) Retenção urinária. 
c) Constipação. 
d) Visão borrada. 
 
24 - Das cefalosporinas abaixo não é indicada no tratamento de meningite: 
a) Cefuroxima. 
b) Cefalotina. 
c) Cefadroxila. 
d) Cefalexina. 
 
25 - Assinale a alternativa correta: 
a) Varfarina administrada com alimentos como couve e brócolis pode ter sua ação potencializada. 
b) Varfarina administrada com metronidazol causa atenuação anticoagulante. 
c) Varfarina administrada com metronidazol causa potencialização anticoagulante. 
d) Varfarina administrada com azitromicina causa atenuação dos efeitos anticoagulantes. 
 
26 - “A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse 
para a saúde e a participação na sua produção.” o São ações contidas no campo de atuação do SUS segundo o 
artigo: 
a) Quarto. 
b) Quinto. 
c) Sexto. 
d) Sétimo. 
 
27 - Assinale a alternativa que apresenta um fármaco que não pertence ao grupo dos aminoglicosídeos: 
a) Tobramicina. 
b) Clindamicina. 
c) Amicacina. 
d) Gentamicina. 
 
28 - Não é considerado efeito adverso comum ao uso de fármacos poupadores de potássio: 
a) Cefaléia. 
b) Ginecomastia. 
c) Hipocalemia. 
d) Gastrite. 
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29 - Em relação ao ibuprofeno é incorreto afirmar que: 
a) Pode ser empregado no tratamento da artrite. 
b) Pode provocar aumento nas concentrações plasmáticas de metotrexato. 
c) Sua apresentação é exclusiva de 50mg/mL em gotas pediátricas e de 600mg em comprimidos. 
d) Pode ser empregado no tratamento da dor por processos odontológicos. 
 
30 - A dose máxima diária de captopril é: 
a) 200mg. 
b) 350mg. 
c) 450mg. 
d) 500mg. 
 

 
 

 




