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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 Assine o cartão resposta no verso.  

 

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

 
Boa Prova! 
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REPÓRTER POLICIAL 
 
1º O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela 
contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, 
assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se _______ nunca ___________ um 
hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, 
tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal ____ parar num hospital. Só ____ para o 
nosocômio. 
2º E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa 
diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Mister X, 
advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de 
um crime - de costas ou de barriga pra baixo - fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito 
ventral. 
3º  Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, 
... porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno 
azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. 
Como locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, o guarda de trânsito, a mulher dos outros, o repórter 
policial nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da 
banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”. 
4º Outro detalhezinho interessante: se a vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se - ao contrário - em vez de morrer 
fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um 
repórter de crime não vai trair a classe assim à toa. E castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certeira facada”. 
Desafeto - para os que são novos na turma - devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, 
tá certo; do contrário, morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações. 
 

 (Stanislaw Ponte Preta. Primo Altamirando e Elas. Rio, Ed. do Autor, 1962. p. 62/4.) 

 
01 - Obedecendo a norma padrão da Língua Portuguesa quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas do 1º parágrafo do texto: 
a) prezam - chamaria - foram - vão. 
b) prezam - chamariam - foram - vão. 
c) prezam - chamariam - foi - vai. 
d) preza - chamaria - foi - vai. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) O autor se dirige aos locutores esportivos e repórteres policiais num tom de humor. 
b) Segundo o autor o repórter policial deforma as informações que deve fornecer. 
c) De acordo com o autor, para que possamos entender o noticiário policial é necessário que estejamos acostumados à 
linguagem dos repórteres. 
d) Segundo o autor, se o repórter policial e o locutor esportivo não se expressarem em uma língua especial o povo não 
os entenderia. 
 
03 - Os elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto estão associados a uma determinada 
interpretação. Assinale a alternativa em que a interpretação do elemento coesivo destacado está incorreto: 
a) “Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome”. (1º parágrafo) - comparativa. 
b) “Porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo”... (3º parágrafo) - oposição. 
c) “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado”... (3º parágrafo) - conclusão. 
d) “Se o porco morde a perna de um caixeiro”. (3º parágrafo) - consequência. 
 
04 - Em “mas um repórter de crime não vai trair a classe”... (4º parágrafo) o elemento coesivo poderia ser 
substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos mencionados abaixo, exceto: 
a) conquanto.   c) contudo. 
b) todavia.   d) entretanto. 
 
05 - Em “Suíno atacou comerciário”. (3º parágrafo). As aspas foram empregadas para: 
a) Realçar ironicamente as palavras utilizadas pelo repórter policial. 
b) Destacar os termos que o repórter policial utilizou na escrita da manchete. 
c) Explicar uma circunstância mencionada incidentalmente. 
d) Marcar suspensões do pensamento, provocado por hesitação do repórter policial. 
 
06 - De acordo com o Censo 2.010, do IBGE, qual é a população do nosso município? 
a) 5.178 habitantes. 
b) 5.187 habitantes. 
c) 5.718 habitantes. 
d) 5.871 habitantes. 
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07 - O primeiro prefeito de Salto do Itararé foi escolhido: 
a) Através do voto direto da população. 
b) Através do voto indireto dos vereadores. 
c) Pelo Governador do Estado. 
d) Por aclamação pública. 
 
08 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do Município de Salto do Itararé? 
a) Aproximadamente 3 meses. 
b) Aproximadamente 6 meses. 
c) Aproximadamente 9 meses. 
d) Mais de um ano. 
 
09 - Quem era o Governador do Paraná quando da criação do Município de Salto do Itararé? 
a) Bento munhoz da Rocha Neto. 
b) Moyses Lupion. 
c) Nei Braga. 
d) Paulo Cruz Pimentel. 
 
10 - Qual era a nacionalidade de Narciso Marinho, um dos primeiros proprietários de terras na região onde mais 
tarde foi criado o município de Salto do Itararé? 
a) Argentina. 
b) Espanhola. 
c) Italiana. 
d) Portuguesa. 
 
11 - Não se considera característica da assistência farmacêutica: 
a) Ser parte integrante das políticas de saúde. 
b) Apresentar procedimentos de natureza técnica, científica e administrativa. 
c) A assistência farmacêutica deve ser considerada uma área estratégica do sistema de saúde no que diz respeito ao 
suporte às intervenções na promoção, prevenção de doenças e no tratamento. 
d) A centralização da gestão. 
 
12 - Analise as afirmativas e assinale a que julgar correta: 
I - Um dos objetivos do planejamento da assistência farmacêutica é estabelecer prioridades. 
II - A Política Nacional de Medicamentos, aprovada em 1998, tornou-se instrumento norteador de todas as ações 
no campo da política de medicamentos em todo o país, um dos fatores para sua formulação que deve ser 
destacado foi o problema na garantia de acesso da população aos medicamentos. 
III - A descentralização da gestão é fundamental para o processo de reorientação da assistência farmacêutica. 
IV - A elaboração de instrumentos de controle e avaliação é uma das atividades e funções da assistência 
farmacêutica. 
a) Apenas as afirmativas I e II são corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV são corretas. 
c) Todas as afirmativas são corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e III são corretas. 
 
13 - A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS garantido e regulado através da Lei 8080/90. Este princípio encontra-se no capítulo: 
a) Primeiro. 
b) Segundo. 
c) Terceiro. 
d) Quarto. 
 
14 - O capítulo IV da lei 8080/90 refere-se: 
a) Ao atendimento domiciliar. 
b) A atenção à saúde indígena. 
c) Às competências e atribuições das esferas. 
d) Aos princípios e diretrizes do SUS. 
 
15 - Em relação à estocagem de medicamentos imunobiológicos é incorreto afirmar que: 
a) Termógrafo é o equipamento utilizado para verificação da temperatura em câmaras frias. 
b) O refrigerador permite temperaturas entre 4°C e 8°C. 
c) Câmara fria permite temperaturas entre 6°C e 15°C. 
d) A existência de ante-câmaras é aconselhada a fim de que se evite perda desnecessária de frio, quando da abertura das 
portas das câmaras fria. 
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16 - Inibe a síntese de DNA bacteriano através da inibição das enzimas DNA girase e topoisomerase IV. Este 
mecanismo de ação refere-se ao fármaco: 
a) Ciprofloxacino. 
b) Sulfametoxazol + trimetoprima. 
c) Doxiciclina. 
d) Cefalexina. 
 
17 - Em relação à amitriptilina, assinale a alternativa incorreta: 
a) Pode ter sua concentração plasmática elevada se administrada em conjunto com a bupropiona. 
b) A administração em conjunto com cimetidina pode ocasionar diminuição das concentrações séricas de amitriptilina 
devido à indução do metabolismo hepático. 
c) A administração com dissulfiram pode levar ao aumento nos níveis de dopamina. 
d) A administração com fluoxetina pode levar ao aumento dos efeitos farmacológicos e tóxicos devido à inibição do 
metabolismo hepático dos antidepressivos tricíclicos. 
 
18 - A dose máxima diária recomendada de anlodipino para um adulto deve ser: 
a) 5mg. 
b) 10mg. 
c) 15mg. 
d) 20mg. 
 
19 - Em relação ao propranolol é incorreto afirmar que: 
a) É contra indicado para pacientes asmáticos. 
b) A administração com amiodarona pode aumentar os efeitos farmacológicos do propranolol. 
c) Pode ocorrer bradicardia se administrado em conjunto a fármacos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. 
d) A administração com barbitúricos pode levar ao aumento dos efeitos farmacocinéticos do propranolol. 
 
20 - Inibe competitivamente a ligação da aldosterona ao receptor, bloqueando seus efeitos e produzindo, então, 
redução da reabsorção de Na+ e da secreção de K+ e H+. Este mecanismo de ação corresponde ao fármaco: 
a) Losartana. 
b) Captopril. 
c) Espironolactona. 
d) Furosemida. 
 
21 - O fármaco que atua inibindo competitivamente e de forma seletiva os receptores de angiotensina II está 
contido na alternativa: 
a) Captopril. 
b) Losartana. 
c) Atenolol. 
d) Carvedilol. 
 
22 - É incorreto afirmar sobre o ibuprofeno: 
a) Atua inibindo competitiva e reversivelmente a COX-1 E COX-2. 
b) Sua dose máxima diária recomendada para adultos é de 3.200mg. 
c) Pode promover o aumento na toxicidade do metotrexato, deve-se, portanto fazer ajuste de dose e monitorar função 
renal. 
d) Sua administração concomitante a fenitoína pode promover diminuição das concentrações séricas da fenitoína. 
 
23 - É incorreto afirmar sobre o biperideno: 
a) É um fármaco anticolinérgico com ação semelhante à atropina, bloqueia as inervações periféricas parassimpáticas. 
b) Sua dose máxima diária recomendada para adultos é de 16mg. 
c) Miastenia grave constitui uma contra indicação ao uso de biperideno. 
d) Pode promover o aumento nos efeitos terapêuticos da clorpromazina. 
 
24 - Em relação à portaria 3916/90 é incorreto afirmar que: 
a) A RENAME é um instrumento imprescindível de ação para o SUS. 
b) A promoção do uso racional de medicamentos é um dos pontos determinantes para o processo de reorientação 
farmacêutica. 
c) É com base nos dados epidemiológicos de cada município que a RENAME deve ser elaborada. 
d) A RENAME é considerada a base para a organização e confecção das listas estaduais e municipais. 
 
25 - Considerado seguro para uso na gestação este pró-fármaco anti-hipertensivo atua promovendo a 
estimulação alfa adrenérgica no sistema nervoso central. Essa afirmativa refere-se ao fármaco: 
a) Losartana.    c) Metildopa. 
b) Propranolol.    d) Espironolactona. 
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26 - Soluções com alto peso molecular devem ser administradas pela via: 
a) Endovenosa. 
b) Intramuscular. 
c) Subcutânea. 
d) Oral. 
 
27 - Dos diuréticos abaixo não é tiazídico: 
a) Hidroclorotiazida. 
b) Clortalidona. 
c) Indapamida. 
d) Espironolactona. 
 
28 - Dos fármacos abaixo atua de forma terapêutica na coagulação sanguínea: 
a) Ezetimiba. 
b) Varfarina. 
c) Linagliptina. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Não é antidiabético: 
a) Glibenclamida. 
b) Metformina. 
c) Bezafibrato. 
d) Clorpropamida. 
 
30 - A disgeusia é considerada uma reação adversa comum ao uso de: 
a) Paracetamol. 
b) Captopril. 
c) Omeprazol. 
d) Losartana. 
 
 
 







