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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro 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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O Traje 
 
1º Nunca nos lembramos desse nosso traje cotidiano que é a linguagem. Muitos a usam como trapos mas, se 
tomassem consciência disso, ligeiro tratariam de melhorar, caprichar, conseguir uma vestimenta mais adequada. 
2º ___________ será que somos displicentes com esse instrumento tão nosso, o que mais empregamos, aquele 
que até crianças e analfabetos manejam a vida inteira? 
3º Talvez nos tenhamos acostumado demais com ele. É demasiadamente nosso como um braço, um olho, e nunca 
chegamos a nos dar realmente conta de que esse braço é meio curto, o olho meio vesgo, ou míope... 
4º Não falo na linguagem oral, nessa comunicação espontânea que obedece as leis próprias, que vai do menor 
esforço à coerção social. Falo na linguagem escrita, essa que os analfabetos não manejam, mas que muito doutor 
esgrime como se não soubesse além da cartilha... 
5º Nem precisamos procurar os mais ignorantes. Abre-se jornal, abre-se revista (de cultura também, sim 
senhores!) e os monstrinhos nos saltam aos olhos. 
6º Pontuação! Ninguém sabe. Virgulas parecem derramadas pela página por algum duende maluco, que brinca de 
fazer ambíguas, pensamentos tortos, expressões esmolambadas. 
7º Vermos? “Detei-vos”, “intervido”, “mantesse”, são mimos constantes. Não ___ sujeito que concorde com 
verbo numa página de fio a pavio. Lá pelas tantas um ouvido deseducado, um escriba relaxado, solta as maiores 
heresias.  
8º E a ortografia? Acreditem ou não, ainda agora ouço universitários e professores afirmando que “acento, 
___________, não existe mais!” 
9º Pobres alunos de tão desanimados ou iludidos mestres: lá vêm as crianças para casa trocando acentos como os 
bêbados trocam pernas. 
10 Todas essas pessoas: estudantes, professores, jornalistas, intelectuais, morreriam de vergonha se fossem 
apanhados em público de cuecas ou trapos. Mas, olhe lá, a linguagem escrita de muita gente boa por aí não vai além de 
uma tanguinha de Adão, e muito mal colocada... deixa à mostra um pedaço de vergonha. 
 

Lya Luft. Matéria do Cotidiano. Porto Alegre, Grafosul/IELRS, 1978. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) Porque – há – para eu.   c) Por que – há – para mim.  
b) Porquê – a – para mim.   d) Por quê – à – para eu.  
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto: 
I - A autora vê a linguagem oral com indiferença, porque é espontânea e usada de forma descuidada. 
II - Segundo a autora as pessoas não melhoram sua linguagem por falta de consciência de que a usam mal. 
III - O descuido com a linguagem aparece em todas as classes sociais e em todos os níveis de escolaridade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Somente I e II.   c) Somente I e III. 
b) Somente II e III.  d) Todas afirmativas estão corretas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que não haja sinônimo adequado para palavra do texto: 
a) displicentes (2º parágrafo) = negligentes.  c) mimos (7º parágrafo) = primores. 
b) esgrime (4º parágrafo) = maneja.  d) escriba (7º parágrafo) = aluno. 
 
04 - Em “Não falo na linguagem oral, nessa comunicação espontânea que obedece as leis próprias, que vai do 
menor esforço a coerção social”. O trecho retirado do texto apresenta erros de: 
a) Regência verbal e concordância verbal.  c) Regência nominal e acentuação gráfica. 
b) Ortografia e concordância nominal.  d) Regência nominal e concordância nominal. 
 
05 - Assinale as afirmativas relacionadas às palavras do texto e em seguida assinale a alternativa que contém 
afirmação correta: 
a) “Mas que muito doutor esgrime” (4º parágrafo) o elemento coesivo mas introduz uma ideia de oposição. 
b) Os vocábulos “vírgulas e ambígua” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
c) Os substantivos “estudantes e jornalistas” quanto ao gênero se classificam em sobrecomuns. 
d) O plural de jornal e doutor no diminutivo é jornaiszinhos e doutoreszinhos. 
 
06 - A figura abaixo representa uma caixa em formato de paralelepípedo reto-retângulo cujas medidas estão 
especificadas na mesma. A área lateral dessa caixa mede: 

 
a) 24x2 + 3x – 3.   c) 48x2 + 12x – 6. 
b) 36x2 + 6x – 6.   d) 48x2 + 12x – 12. 
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07 - Denis nasceu quando Alaor tinha 20 anos. Sabe-se que daqui a 5 anos, Alaor terá o dobro da idade de Denis. 
A idade de Denis é: 
a) 20 anos.   c) 15 anos. 
b) 18 anos.   d) 12 anos. 
 
08 - Em um grupo de 18 turistas, o número de pessoas que falam alemão excede o número de pessoas que falam 
francês em 2 unidades. Sabe-se que 4 pessoas desse grupo falam alemão e francês. O número de pessoas que 
falam apenas francês é: 
a) 4.   c) 6. 
b) 5.   d) 7. 
 
09 - A diagonal de um cubo mede  cm. O volume desse cubo equivale a: 
a) 18 ml.   c) 192 ml. 
b) 189 ml.   d) 216 ml. 
 
10 - Quinze máquinas produzem 1200 peças em 5 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de produção, se fossem 
10 máquinas, após 7 dias a produção seria de: 
a) 1120 peças.   c) 920 peças. 
b) 1020 peças.   d) 880 peças. 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta em relação ao omeprazol: 
a) Sua ação consiste em inibir a secreção ácida tanto basal quanto estimulada. 
b) Seus metabólitos são eliminados através da urina e fezes. 
c) Não deve ser utilizado no tratamento de esofagite. 
d) É um inibidor da bomba de prótons. 
 
12 - Com o uso de antagonistas colinérgicos não se espera como efeito colateral: 
a) Visão borrada. 
b) Miose. 
c) Retenção urinaria. 
d) Constipação intestinal. 
 
13 - Analise as afirmativas: 
I - A administração da insulina via subcutânea é possível pelo fato desta via aceitar substâncias com alto peso 
molecular. 
II - A administração de um fármaco pela via endovenosa permite 100% de absorção do fármaco e inicio imediato 
de ação. 
III - Soluções de depósito são sempre administradas pela via endovenosa. 
Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 
 
14 - Assinale a alternativa que apresenta um fármaco da classe dos antagonistas dos receptores de angiotensina: 
a) Captopril. 
b) Metoprolol. 
c) Metildopa. 
d) Losartana. 
 
15 - Assinale a alternativa que apresenta um efeito colateral não comum ao uso de agonistas adrenérgicos: 
a) Sonolência. 
b) Cefaléia. 
c) Arritmias cardíacas. 
d) Tremores. 
 
16 - Das alternativas abaixo, assinale aquela que não apresenta um fármaco inibidor da síntese de proteínas: 
a) Azitromicina. 
b) Tetraciclina. 
c) Gentamicina. 
d) Amoxicilina. 
 
17 - Assinale a alternativa correta em relação à portaria 3916/98: 
a) Institui e regulamenta os princípios do SUS. 
b) Regulamenta as boas práticas em manipulação. 
c) Norteia e contempla a reorientação do modelo de assistência farmacêutica. 
d) Disserta sobre o código de ética farmacêutico. 
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18 - A Lei 8080/90 em seu capítulo I dispõe sobre: 
a) As obrigações do cidadão e/ou usuário do SUS. 
b) Os objetivos do SUS. 
c) O atendimento domiciliar. 
d) A direção estadual do SUS. 
 
19 - Em relação às gerações das cefalosporinas, é correto afirmar que a cefuroxima é uma cefalosporina de: 
a) Primeira geração. 
b) Segunda geração. 
c) Terceira geração. 
d) Quarta geração. 
 
20 - A associação de losartana com espironolactona pode resultar em: 
a) Aumento na eliminação do cálcio sérico. 
b) Aumento na pressão arterial. 
c) Aumento na concentração do cálcio sérico. 
d) Aumento na velocidade de eliminação da espironolactona. 
 
21 - Bloqueia a reabsorção de sódio e cloro no túbulo distal, impedindo, por conseqüência, a reabsorção de água 
e aumentando a excreção de sódio, potássio e íons hidrogênio. Este mecanismo de ação refere-se a qual diurético 
a seguir? 
a) Furosemida. 
b) Espironolactona. 
c) Hidroclorotiazida. 
d) Manitol. 
 
22 - Inibe a síntese de DNA bacteriano, através da inibição das enzimas DNA girase e topoisomerase IV. Esta 
afirmativa refere-se ao mecanismo de ação do antibiótico: 
a) Nitrofurantoína. 
b) Ciprofloxacino. 
c) Doxiciclina. 
d) Gentamicina. 
 
23 - Em relação à varfarina, analise as afirmativas: 
I - É um antagonista da regeneração de vitamina K. 
II - É contra indicada na profilaxia de embolismo pulmonar. 
III - A associação com diuréticos tiazídicos pode causar diminuição dos efeitos da varfarina. 
Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 
24 - Em relação às biguanidas é incorreto afirmar que: 
a) A metformina, representante da classe, constitui o fármaco de primeira escolha no tratamento de obesos com diabetes 
tipo 2. 
b) Diminui a resistência à insulina por aumentar a captação de glicose e sua utilização na musculatura esquelética. 
c) Diminui os níveis de LDL e aumentam os níveis de VLDL. 
d) Auxilia na prevenção de complicações macrovasculares em pacientes obesos diabéticos. 
 
25 - Fármacos com baixo índice terapêutico devem ser administrados com cautela, principalmente em crianças e 
idosos. Assinale a alternativa que não apresenta um fármaco considerado de baixo índice terapêutico: 
a) Carbamazepina.  c) Colchicina.  
b) Alopurinol.   d) Digoxina. 
 
26 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao albendazol: 
a) Não é considerado útil no tratamento contra cestódios. 
b) Não deve ser administrado em gestantes. 
c) Não é considerado útil no tratamento contra o gênero Trichuris. 
d) Atua interferindo na captação de glicose pelo parasita. 
 
27 - Assinale a alternativa correta em relação à metildopa: 
a) A administração concomitante ao carbonato de lítio pode ocasionar diminuição nos efeitos tóxicos do lítio. 
b) Sua dose máxima recomendada para adultos é de 1,5 gramas. 
c) Pode causar agitação transitória. 
d) A metildopa é largamente excretada pelos rins. 
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28 - Assinale a alternativa que apresenta um fármaco capaz de reduzir a absorção intestinal do colesterol: 
a) Pravastatina. 
b) Colestipol. 
c) Genfibrozila. 
d) Ezetimiba. 
 
29 - Em relação ao propranolol é incorreto afirmar que: 
a) É indicado para tratamento da enxaqueca. 
b) Tem ação no tratamento de tremor essencial. 
c) Pode ser utilizado como auxiliar no tratamento de hipertiroidismo. 
d) É um bloqueador seletivo β1. 
 
30 - Assinale a alternativa que apresenta um evento adverso que não pode ser relacionado ao uso de um fármaco 
antagonista do canal de cálcio: 
a) Epistaxe. 
b) Edema periférico. 
c) Rubor facial. 
d) Constipação. 
 
 
 
 




