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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá de base para as questões de 01 a 04: 
 
Meu avô foi um belo retrato do malandro carioca 
 
Este texto é sobre ninguém. Meu avô não foi ninguém. No 
entanto, que grande homem ele foi para mim. Meu pai era severo 
e triste, mal o via, chegava de aviões de guerra e nem me olhava. 
Meu avô, não. Me pegava pela mão e me levava para o Jockey, 
para ver os cavalinhos. Foi uma figura masculina carinhosa em 
minha vida. [...] 
Meu avô adorava a vida e usava sempre o adjetivo “esplêndido”, 
tão lindo e estrelado. A laranja chupada na feira estava 
“esplêndida”, a jabuticaba, a manga-carlotinha, tudo era 
“esplêndido” para ele, pobrezinho, que nunca viu nada; sua única 
viagem foi de trem a Curitiba, de onde trouxe mudas de pinheiros. 
“Esplêndidas...” [...] 
Meu avô não era ninguém. Mas nunca houve ninguém como ele. 

JABOR, Arnaldo. Amor é prosa, sexo é poesia. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2004, p.23 e 24 

 

QUESTÃO 01 

Não podemos afirmar sobre o texto: 
 
A) É um texto narrativo, cujo foco narrativo é de 1ª pessoa; 
B) No texto, o avô é caracterizado por meio do pronome 

ninguém, o que significa dizer que ele foi uma pessoa comum, 
não foi uma pessoa importante; 

C) O avô não é uma referência importante para o autor, uma vez 
que não era uma pessoa ilustre; 

D) O sentido da palavra pobrezinho, no texto, diz respeito ao fato 
da simplicidade do avô, que se maravilhava com as coisas 
comuns; 

E) Esplêndido significa no contexto “muito bom”, “maravilhoso”. 
 

QUESTÃO 02 

Há no texto um desvio da norma padrão. Assinale a opção que 
mostra a passagem em que o autor não utilizou as regras 
gramaticais.  
 
A) “A laranja chupada na feira estava ‘esplêndida’“; 
B) “sua única viagem foi de trem a Curitiba, de onde trouxe 

mudas de pinheiros.”; 
C) “No entanto, que grande homem ele foi para mim.”; 
D) “Foi uma figura masculina carinhosa em  minha vida ”; 
E) “Me pegava pela mão e me levava para o Jockey, para ver os 

cavalinhos.”. 
 

QUESTÃO 03 

Em: “No entanto, que grande homem ele foi para mim” O termo 
grifado exerce função morfológica de: 
 
A) Conjunção adversativa; 
B) Preposição; 
C) Conjunção concessiva; 
D) Locução prepositiva; 
E) Conjunção explicativa. 
 

QUESTÃO 04 

Na oração: “Mas nunca houve ninguém como ele” O sujeito da 
oração é classificado como: 
 
A) Sujeito simples; 
B) Sujeito composto; 
C) Sujeito desinencial; 
D) Oração sem sujeito; 
E) Sujeito indeterminado. 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

Observe a tirinha: 
 

 
 
Observe o uso da palavra porque no primeiro quadrinho, analisando-a do ponto de vista gramatical. Assinale a opção em que não há erro 
no uso da palavra grifada: 
 
A) O assunto não foi discutido. Por que? 
B) Não sei o porque de sua dúvida em relação ao novo emprego; 
C) Por que você não atendeu ao meu chamado? 
D) O caminho porque andas é muito perigoso; 
E) Não atendi o telefone por que não ouvi a chamada. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, a quantidade de números com 
três algarismos que podemos formar é: 
 
A) 5; 
B) 24; 
C) 48; 
D) 60; 
E) 100. 
 

QUESTÃO 07 

Um número é divisível por 2 e 3, podemos afirmar que esse 
número: 
 
A) É impar; 
B) O algarismo das unidades só pode ser 2 ou 3; 
C) A soma dos seus algarismos é divisível por 5; 
D) Também é divisível por 6; 
E) Só pode ter dois algarismos. 
 

QUESTÃO 08 

Uma pesquisa foi realizada com 80 pessoas sobre a preferência 
entre os produtos A e B. 50 usam o produto A, 40 usam o produto 
B e 20 usam A e B. O número de pessoas que não usam nenhum 
dos dois produtos é: 
 
A) 10; 
B) 20; 
C) 30; 
D) 40; 
E) 50. 
 

QUESTÃO 09 

Dois médicos dão plantão no mesmo hospital. O primeiro trabalha 
12 horas e folga 12 horas, o segundo trabalha 12 horas e folga 24 
horas. Se seus plantões coincidiram hoje e estão saindo as 19:00 
horas, eles vão iniciar um novo plantão juntos novamente após: 
 
A) 12 hs; 
B) 24 hs; 
C) 36 hs; 
D) 48 hs; 
E) 60 hs. 
 

QUESTÃO 10 

Seu José deseja encher um tanque na forma de um 
paralelepípedo com dimensões 3m, 2m e 1m, com um balde cuja 
capacidade é de 15dm³. O número de baldes necessário para 
encher completamente o tanque é: 
 
A) 250; 
B) 300; 
C) 400; 
D) 500; 
E) 600. 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre as eleições que ocorrerão no ano de 2012, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) As eleições serão destinadas, exclusivamente, à escolha de 

Prefeito e Vice Prefeito; 
B) Os eleitores terão a oportunidade de votar nos candidatos a 

Prefeito, Vereador e Deputado Estadual; 
C) As eleições serão destinadas, exclusivamente, à escolha de 

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 
D) Os eleitores terão a oportunidade de votar nos candidatos a 

Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Governador; 
E) As eleições serão destinadas apenas para a escolha de 

Vereadores e Deputados Estaduais. 
 

QUESTÃO 12 

O número de linhas de telefonia móvel (celular), no Brasil, cresce 
constantemente. Por uma decisão da Agência Nacional de 
Telecomunicações – Anatel, através da Resolução nº 553/10, 
para aumentar a disponibilidade de números de telefones móveis 
(celulares) e atender à crescente demanda de novos usuários, os 
números de telefone terão o nono dígito.  A partir do dia 29 de 
julho de 2012, os usuários de celular de uma determinada Capital 
e Região Metropolitana de um Estado do país, pertencente ao 
DDD 11, tiveram que acrescentar o dígito "9" à esquerda de todos 
os números atuais. Assinale a alternativa que indica a Capital e 
Região metropolitana onde a referida mudança inicialmente 
ocorreu: 
 
A) Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro e Região Metropolitana do Rio de Janeiro; 
C) Juazeiro do Norte e Região Metropolitana do Cariri; 
D) São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo; 
E) Porto Alegre e Região Metropolitana de Porto Alegre. 
 

QUESTÃO 13 

O dia 20 de julho de 2012 ficou marcado na imprensa 
internacional em virtude das 12 pessoas mortas e mais de 50 
feridos, pelo jovem James Homes, durante a estréia do filme 
“Batman – O cavaleiro das trevas ressurge”, em um cinema de 
Aurora, subúrbio de Denver, nos Estados Unidos da América. O 
fato trágico ficou conhecido como um “massacre” e levantou 
inúmeros debates na Política norte-americana, especialmente no 
que se refere à Segurança Pública. Assinale a alternativa que 
indica corretamente o Estado norte-americano onde ocorreu este 
massacre:       
 
A) Texas; 
B) Virgínia; 
C) Colorado; 
D) Nova Iorque; 
E) Califórnia. 
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QUESTÃO 14 

Marque a alternativa que aponta corretamente as Cidades do 
Brasil que sediarão a Copa do Mundo de 2014: 
 
A) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 

Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

B) Belém (PA) São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto 
Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

C) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Maceió (AL), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

D) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), São Luís (MA), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

E) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Aracajú (SE), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA). 

 

QUESTÃO 15 

Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que indica uma 
moeda corrente da Europa: 
 
A) Dólar; 
B) Euro; 
C) Real; 
D) Yuan; 
E) Peso. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

De acordo com a OMS é função de um hospital: 
 
A) Dispensar à comunidade assistência à saúde preventiva e 

curativa, incluindo serviços extensivos à família e ainda um 
centro de formação para os que trabalham no campo da 
saúde; 

B)  Dispensar à comunidade completa assistência à saúde 
curativa, não incluindo serviços extensivos à família em seu 
domicílio; 

C) Ser apenas um centro de formação para os que trabalham no 
campo da saúde e das pesquisas biossociais; 

D) Somente dispensar à comunidade assistência à saúde 
curativa e ser um centro de formação para os que trabalham 
no campo da saúde; 

E) Dispensar à comunidade assistência à saúde preventiva e 
curativa não sendo necessário oferecer suporte para a 
formação de novos profissionais. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Quanto à tipologia, os hospitais podem ser classificados de 
diversas maneiras, dentre as quais não podemos citar: 
 
A) Hospital geral - quando oferece duas ou mais especialidades; 
B) Hospital de nível secundário - possui laboratório de análises 

clínicas e leitos para internação em áreas básicas da 
medicina; 

C) Hospital de nível quaternário - nível de atendimento mais 
elevado cientificamente, como a realização de transplantes; 

D) Hospital de grande porte - possui acima de 500 leitos; 
E) Hospital de caráter aberto - que permite que médicos que não 

fazem parte do corpo clínico efetivo internem e tratem seus 
pacientes. 

 

QUESTÃO 18 

Nas atividades de assistência, não é de competência da farmácia 
hospitalar: 
 
A) Assumir a coordenação técnica para aquisição e seleção de 

medicamentos, germicidas e correlatos; 
B) Participar do programa de farmacovigilância do Brasil; 
C) Elaborar manuais técnicos e formulários próprios; 
D) Estimular a implantação e o desenvolvimento da farmácia 

clínica; 
E) Fornecer apoio aos pacientes carentes e aos seus familiares, 

opinando nos casos em que os pacientes não possuem 
condições financeiras de arcar com os custos hospitalares. 

 

QUESTÃO 19 

Podemos conceituar farmácia satélite como farmácia situada no 
próprio setor da dispensação. A respeito da farmácia satélite é 
incorreto afirmar: 
 
A) Tem a finalidade de estocar adequadamente materiais e 

medicamentos; 
B) Deve proporcionar uma atenção farmacêutica efetiva e direta; 
C) Há aumento do desperdício de materiais e medicamentos; 
D) Há uma maior racionalização do estoque de materiais e 

medicamentos; 
E) Pode haver mais de uma farmácia satélite em um mesmo 

hospital. 
 

QUESTÃO 20 

Verifique as afirmativas em relação ao sistema de 
armazenamento e marque a resposta correta: 
 
I. Ao se definir o layout do almoxarifado não é preciso levar em 

consideração a geometria da construção; 
II. O sistema de almoxarifado deve ser adaptado às condições 

específicas de armazenagem e à organização do hospital; 
III. Um método adequado de armazenamento de medicamentos 

permite melhorar a qualidade dos serviços e acelerar o ritmo 
de trabalho; 

IV. O layout do almoxarifado independe do regime de 
atendimento. 

 
A) As afirmativas I, II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
C) Todas as afirmativas estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
E) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 21 

Para o armazenamento correto de medicamentos existem os 
preceitos legais e os ditames das “boas práticas de 
armazenamento”. Sobre este armazenamento é correto afirmar: 
 
A) A temperatura deve ser controlada e mantida em torno de 

20°C; 
B) Produtos termolábeis devem ser mantidos em congeladores; 
C) Hospitais com até 100 leitos, devem ter uma área física de 

estocagem de pelo menos 50 metros quadrados; 
D) Os topos das pilhas devem ficar a meio metro do teto, no 

mínimo; 
E) O almoxarifado deve possuir janelas para circulação de ar e 

entrada de luz. 
 

QUESTÃO 22 

Sobre a área de estocagem propriamente dita, não se pode 
afirmar: 
 
A) Deve possuir área distinta para medicamentos e correlatos; 
B) Os medicamentos psicotrópicos devem ficar em prateleiras 

separadas e de fácil acesso; 
C) Deve ser de fácil acesso para os funcionários; 
D) Deve possuir extintores bem localizados; 
E) Devem possuir prateleiras amplas, claras e espaçadas. 
 

QUESTÃO 23 

Material médico hospitalar cuja função é aumentar as opções de 
acesso venoso em pacientes com vascularização periférica 
profunda e escassa. 
 
A) Extensor; 
B) Escape; 
C) Dreno de penrose; 
D) Conexão para infusão; 
E) Sonda. 
 

QUESTÃO 24 

Pode-se definir primeiros socorros como sendo os cuidados 
imediatos prestados a uma pessoa vítima de acidente ou mal 
súbito. Sobre os primeiros socorros é correto afirmar: 
 
A) Deve-se verificar o estado de consciência do acidentado, 

podendo dar-lhe água para que acorde; 
B) Deve-se avaliar o local em que se encontra, devendo ser 

removido para longe do perigo enquanto espera o socorro 
especializado; 

C) Qualquer pessoa treinada pode prestar os primeiros socorros; 
D) Em caso de acidentes com envenenamento dar leite à vítima; 
E) A segurança da vítima é o mais importante, devendo superar a 

segurança do próprio socorrista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

Biossegurança é um conjunto de procedimentos, ações, técnicas, 
metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar 
ou minimizar riscos inerentes às atividades de pesquisa, 
produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de 
serviços, que podem comprometer a saúde do homem, dos 
animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos. Quanto aos tipos de riscos não está correto: 
 
A) São considerados como agentes de riscos químicos as 

temperaturas extremas, radiações e ultra-som. 
B) São considerados alguns agentes de riscos ergonômicos, o 

ritmo excessivo de trabalho, a monotonia e a repetitividade. 
C) Máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de 

incêndio e explosão e armazenamento inadequado são 
considerados como agentes de riscos de acidentes. 

D) São considerados como agentes de riscos biológicos as 
bactérias, fungos e vírus. 

E) São considerados como alguns agentes de riscos físicos os 
ruídos, vibrações e pressão anormal. 

 

QUESTÃO 26 

Um método de controle de agente de risco utilizado em 
laboratório é o manual de boas práticas de laboratório. Entre as 
recomendações deste manual estão as seguintes, exceto: 
 
A) Nunca pipete com a boca; 
B) Vidrarias quebradas e pipetas descartáveis utilizadas com 

material biológico devem ser imediatamente jogadas no lixo; 
C) Não devem ser utilizados sandálias ou sapatos abertos no 

laboratório; 
D) Utilize uniforme de proteção apenas dentro do laboratório; 
E) Objetos de uso pessoal não devem ser guardados no 

laboratório. 
 

QUESTÃO 27 

Os equipamentos de proteção podem ser classificados como 
equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de 
proteção coletiva (EPC), desta forma, é correto afirmar: 
 
A) As cabines de segurança são consideradas EPI, visto que 

impedem a contaminação do manipulador; 
B) Luvas, chuveiro e lava-olhos são considerados EPC; 
C) Os dispositivos de pipetagem são considerados EPC; 
D) Os jalecos após o dia de trabalho devem ser guardados no 

armário junto com outros objetos pessoais; 
E) Os EPI são utilizados tanto para proteção pessoal quanto para 

evitar contaminação do material em experimento ou em 
produção. 

 

QUESTÃO 28 

Qual a opção de teclas de atalho cuja finalidade é selecionar 
todos os itens contidos em uma pasta de arquivos existente no 
computador? 
 
A) Alt + a; 
B) Ctrl + a; 
C) Shift + a; 
D) Alt + c; 
E) Ctrl + c. 
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QUESTÃO 29 

Qual dos itens abaixo tem como função principal a de navegador 
de internet? 
 
A) Google drive; 
B) Google maps; 
C) Google apps; 
D) Google chrome; 
E) Google docs. 
 

QUESTÃO 30 

Qual das opções abaixo não pode ser considerada um periférico 
de entrada: 
 
A) Monitor; 
B) Teclado; 
C) Mouse; 
D) Scanner; 
E) Leitor de código de barras. 
 

QUESTÃO 31 

Sobre o sistema de vigilância em saúde é incorreto afirmar: 
 
A) A estratégia de descentralização diminui a efetividade das 

ações de vigilância em saúde, pois dificulta o acesso da 
população aos serviços; 

B) Entre as ações de grande relevância para o fortalecimento das 
ações de vigilância, prevenção e controle de doenças no SUS, 
destaca-se o programa de formação e capacitação de 
técnicos; 

C) Todas as ações de vigilância, prevenção e controle de 
doenças estão reunidas em uma única estrutura do ministério 
da saúde; 

D) Vigilância em saúde ambiental e o programa de imunizações 
são ações desenvolvidas pela secretaria de vigilância em 
saúde; 

E) O setor de vigilância em saúde integra um nível decisório da 
gestão. 

 

QUESTÃO 32 

O controle de zoonoses é uma atividade desenvolvida pelo 
serviço de vigilância em saúde. O centro de controle de zoonoses 
são unidades municipais onde se encontram atividades dirigidas 
aos seguintes vetores, exceto: 
 
A) Aedes; 
B) Flebótomo; 
C) Culex; 
D) Miracídios; 
E) Simulídeos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

Sobre um medicamento fitoterápico pode-se afirmar: 
 
A) É aquele em que se utilizam componentes extraídos de 

plantas; 
B) Para a fabricação de um medicamento fitoterápico devem ser 

utilizadas todas as partes da planta como folha, raiz, caule e 
flores pois apresentam melhor efeito; 

C) Não há necessidade de comprovar eficácia por estudos e 
ensaios clínicos; 

D) Não podem ter em sua composição substâncias isoladas, 
mesmo que de origem vegetal; 

E) Os medicamentos fitoterápicos não precisam ser 
industrializados. 

 

QUESTÃO 34 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) Xaropes e méis compostos com extratos de guaco agem como 

sedativos da tosse; 
B) Castanha da índia é considerada útil por atuar na insuficiência 

venosa crônica; 
C) Valeriana officinalis é bastante utilizada por sua ação 

estimulante do sistema nervoso central; 
D) Xaropes de agrião agem como agentes secretolíticos, 

ajudando na terapia da congestão das vias respiratórias 
superiores; 

E) A Calendula officinalis é indicada para o tratamento de úlceras 
dérmicas. 

 

QUESTÃO 35 

As preparações farmacêuticas líquidas que se apresentam como 
um sistema monofásico, homogêneo, constituído de dois ou mais 
componentes denominam-se: 
 
A) Emulsões; 
B) Suspensões; 
C) Soluções; 
D) Géis; 
E) Cremes. 
 

QUESTÃO 36 

Assinale a alternativa incorreta quanto às formulações 
farmacêuticas: 
 
A) Enema é uma forma farmacêutica líquida para uso oral; 
B) Supositório é uma forma farmacêutica sólida para uso retal; 
C) Unguento é uma forma farmacêutica para uso tópico; 
D) Óvulo é uma forma farmacêutica sólida para uso vaginal; 
E)  Colírio é uma forma farmacêutica para uso oftálmico. 
 

QUESTÃO 37 

A manipulação farmacêutica de fórmulas líquidas utiliza vidrarias 
técnicas especiais. A vidraria normalmente utilizada em 
laboratório para medir o volume de líquidos é denominada: 
 
A) Béquer; 
B) Pipeta graduada; 
C) Erlenmeyer; 
D) Kitasato; 
E) Proveta volumétrica. 
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QUESTÃO 38 

Uma mulher grávida vai dar à luz dois gêmeos de sexo diferentes. 
Para lhe explicar como é possível tal fato o médico lhe diz que: 
 
A) Um único óvulo foi fecundado por dois espermatozoides; 
B) Dois óvulos diferentes foram fecundados por um único 

espermatozoide; 
C) Um único óvulo fecundado por um espermatozoide dividiu-se 

em dois; 
D) Dois óvulos diferentes foram fecundados por dois 

espermatozoides diferentes; 
E) Devido às mutações genéticas o óvulo fecundado dá origem a 

embriões de sexo diferentes. 
 

QUESTÃO 39 

Em relação aos métodos anticoncepcionais, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. A camisinha tem como função impedir que os 

espermatozoides sejam depositados na vagina; 
II. A ligadura de trompas impede que os óvulos alcancem a 

porção superior das trompas; 
III. É função do diafragma, impedir que os óvulos cheguem ao 

útero; 
IV. O anticoncepcional oral impede que o espermatozoide chegue 

ao óvulo. 
 
A) V, V, F, F; 
B) V, F, F, V; 
C) V, F, V, F; 
D) F, V, V, F; 
E) F, V, F, F. 
 

QUESTÃO 40 

Sobre a diabetes é possível afirmar: 
 
A) O diabetes tipo I caracteriza-se pela destruição das células β 

do pâncreas e está associado à obesidade; 
B) O diabetes tipo II caracteriza-se pela resistência à ação da 

insulina ou deficiência na secreção do hormônio, é 
diagnosticado nos primeiros anos de vida; 

C) O diabetes tipo I caracteriza-se pela destruição das células α 
do pâncreas, são pacientes insulinodependentes; 

D) O diabetes tipo II caracteriza-se pela resistência à ação da 
insulina ou deficiência na secreção do hormônio, podendo os 
pacientes não necessitarem de insulina para sobreviver; 

E) O diabetes gestacional refere-se a anormalidades dos níveis 
de glicose observadas durante a gestação, devido à 
destruição das células β do pâncreas. 

 

QUESTÃO 41 

A classificação de materiais é o processo de aglutinação de 
materiais por características semelhantes, dentre os objetivos de 
classificação de materiais é incorreto afirmar: 
 
A) Melhorar o nível do serviço; 
B) Reconhecer os materiais desnecessários para a instituição; 
C) Identificar o material certo para o usuário e a organização; 
D) Estabelecer instrumentos de planejamento e controle 

apropriados; 
E) Organizar o processo de aquisição, guarda e manuseio dos 

materiais. 

QUESTÃO 42 

Sobre as formas de classificação de materiais é incorreto afirmar: 
 
A) Tipo de demanda e grau de criticalidade são exemplos de 

classificação; 
B) A classificação ABC baseia-se na classificação por classe, 

sendo o grupo A os itens que têm uma maior importância; 
C) A classificação XYZ baseia-se na classificação por 

imprescindibilidade, sendo o grupo Z os itens mais críticos, 
cuja falta pode parar as atividades; 

D) A classificação XYZ baseia-se na classificação por 
imprescindibilidade, sendo o grupo X os mais críticos; 

E) A classificação ABC baseia-se na classificação por classe, 
sendo o grupo C os itens que têm uma menor importância. 

 

QUESTÃO 43 

Julgue as afirmativas e assinale a alternativa correta: 
 
I. A educação é um fator tão importante quanto à assistência 

clínica na melhoria da saúde; 
II. O nível de prevenção primária compreende ações que 

reduzem a ocorrência de doenças, entre elas estão 
campanhas de vacinação e saneamento básico; 

III. O nível de prevenção secundária envolve ações referentes à 
realização de exames preventivos; 

IV.  O nível de prevenção terciário visa minimizar o sofrimento 
causado por doenças crônicas. 

 
A) V, V, F, F; 
B) V, V, V, V; 
C) F, V, V, F; 
D) F, V, V, V; 
E) F, F, V, V. 
 

QUESTÃO 44 

Pode-se afirmar sobre saúde ocupacional: 
 
A) Especialidade médica que visa curar o funcionário para que 

ele volte ao trabalho; 
B) Visa somente prevenir acidentes de trabalho; 
C) A área da saúde ocupacional não está relacionada com a 

implantação de atividades educativas para os trabalhadores; 
D) Visa orientar os trabalhadores sobre a maneira correta de 

execução do trabalho; 
E) Visa prevenir doenças e acidentes de trabalho e promover 

saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. 
 

QUESTÃO 45 

A melhor forma de prevenção da malária e da doença de chagas 
é: 
 
A) Vacinar todas as crianças; 
B) Combate aos vetores; 
C) Não andar descalço próximo a açudes e rios; 
D) Não comer carne de porco mal assada; 
E) Lavar bem as frutas e verduras. 
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QUESTÃO 46 

Saneantes são produtos utilizados na limpeza e conservação de 
ambientes. Sobre os saneantes não podemos afirmar: 
 
A) Alvejantes são produtos com ação química, oxidante ou 

redutora, que tem efeito branqueador. 
B) Desodorizantes são produtos capazes de controlar odores 

desagradáveis advindos de microrganismos. 
C) Inseticidas são produtos desinfestantes para controle de 

insetos. 
D) Desinfetantes são produtos que inibem o crescimento de 

microrganismos mas não apresentam efeito letal. 
E) Esterilizantes são substâncias com efeito letal para 

microrganismos esporulados e não esporulados. 
 

QUESTÃO 47 

O código de ética do farmacêutico, fala sobre comportamentos 
que um profissional deve ter, qual das afirmativas abaixo não está 
de acordo com este código de ética? 
 
A) A profissão farmacêutica pode ser exercida exclusivamente 

com objetivo comercial; 
B) É proibido ao profissional dificultar a ação fiscalizadora; 
C) É direito do farmacêutico, interagir com o profissional 

prescritor quando necessário; 
D) Quando atuante no serviço público é vedado ao profissional 

cobrar ou receber remuneração do usuário do serviço; 
E) Cabe ao farmacêutico zelar pelo bom desempenho da 

farmácia.  
 

QUESTÃO 48 

Sobre a atenção básica é correto afirmar: 
 
A) A rede de atenção básica não possui atendimento médico, 

trabalha somente com ações preventivas; 
B) Os centros de saúde e hospitais não estão incluídos na rede 

de atenção básica; 
C) A rede de atenção básica compreende um conjunto de ações 

que engloba a promoção da saúde e prevenção de agravos; 
D) O hospital deve ser o primeiro serviço a ser procurado quando 

se tem algum problema de saúde; 
E) Os exames de prevenção de doenças crônicas fazem parte da 

atenção básica. 
 

QUESTÃO 49 

A furosemida é um medicamento diurético bastante utilizado para: 
 
A) Tratamento de angina; 
B) Tratamento de hipertensão; 
C) Tratamento de infecção urinária; 
D) Tratamento de diabetes; 
E) Tratamento de hipercolesterolemia. 
 

QUESTÃO 50 

Classe de medicamentos utilizada no tratamento de infecções 
bacteriana: 
 
A) Antifúngicos; 
B) Antidepressivo; 
C) Anti-inflamatórios; 
D) Anti-hipertensivos; 
E) Antibióticos. 

 
 
 




