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Cargo: Farmacêutico 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Google avisa quando você é espionado pelo governo 
 

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o 
seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar 
seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa que 
o governo pode estar de olho em seu email.  

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, 
mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.  

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua 
conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um malware ou 
de um phising attack (quando tentam buscar dados como senhas 
ou logins através de emails).  

(http://revistagalileu.globo.com) 
 
01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que: 
a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma 

vez que foi publicada numa revista científica. 
b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, 

apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os 
jovens. 

c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de uma 
revista científica. 

d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que 
são gírias e não poderiam ser usadas numa revista. 

 
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua 
portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se 
deve ao fato de: 
a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua. 
b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação. 
c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por 

isso foram utilizadas. 
d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, 

por isso as manteve. 
 
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação: 
a) Sufixal. 
b) Prefixal. 
c) Parassintética. 
d) Imprópria. 
 
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus 
dados”, haveria mudança da relação de sentido em: 
a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus 

dados. 
c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus 

dados. 
 
05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no 
Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o 
aviso.”, temos: 
a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e 

uma coordenada sindética adversativa. 
b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma 

coordenada adversativa. 
c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas. 
d) Apenas uma oração coordenada adversativa. 
 
Texto para as questões 06 a 10 
 

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem ela 
mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me falta 
por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo 
parceladamente, pois responder a um assunto em que haja muitas 

coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel 
Montaigne) 
 
06. Segundo o texto: 
a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for 

bom. 
b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados. 
c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio. 
d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão 

claro. 
 
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam: 
a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

advérbio. 
b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo 

comparativo. 
c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo. 
d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

superlativo. 
 
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar 
devem fazê-lo parceladamente” ocorre: 
a) Sujeito determinado simples. 
b) Sujeito determinado desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
 
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas coisas 
importantes ultrapassa a minha capacidade”, se retirássemos as 
preposições A e EM, haveria um desvio de: 
a) Concordância verbal. 
b) Concordância nominal. 
c) Regência verbal. 
d) Regência nominal. 
 
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha 
capacidade” é: 
a) Responder a um assunto. 
b) Assunto. 
c) Muitas coisas. 
d) Coisas importantes. 
 
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta 
correspondente a: 

                
(http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
a) Colocação pronominal. 
b) Concordância verbal. 
c) Regência verbal. 
d) Acentuação gráfica. 
 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte: 

 
 (http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma 
culta da língua. 
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II – A palavra “crianção” indica uma criança grande. 
III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança. 
 
Estão corretas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
13.  UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO  
 

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena 
romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. 

O profissionalismo foi para o espaço.  
(http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/) 

 
O texto acima se caracteriza como uma: 
a) Micronarrativa. 
b) Descrição subjetiva. 
c) Argumentação. 
d) Injunção. 
 
14. Leia com atenção: 
 

O AGOURENTO  
 
- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não? 
- Um pouco. O do meu tio também começou assim. 
- Seu tio? 
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária. 
- O perneta? 
- Antes não era. 
 
Só não se pode inferir do texto que: 
a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois 

um deles refere-se ao tio perneta do outro. 
b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará perneta 

também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu tio 
perdeu a perna. 

c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na 
rodoviária. 

d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa. 
 
15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a 
norma culta é: 
a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderozos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 
a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

 
16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em: 
a) Apresenta dois encontros consonantais. 
b) Um encontro consonantal e um dígrafo. 
c) Apresenta dois dígrafos. 
d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas. 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Utilizando-se de seus conhecimentos na área Biomédica, 
assinale a alternativa onde se encontra o tipo de amostra que deve 
ser colhida para se realizar o teste da dosagem quantitativa de 
Calciúria de um indivíduo. 
a) Líquor. 
b) Primeira urina da manhã. 
c) Urina 24 horas. 
d) Sangue. 
 
18. Problemas nas funções renais podem ser identificados através 
de vários exames. Assinale a alternativa onde não se encontra um 
exame para tal finalidade. 
a) Uréia. 
b) Creatinina. 
c) Clearance. 
d) TGO. 
 
19. No que se refere aos exames bioquímicos, um indivíduo 
apresentando altos índices de cortisol a nível sanguíneo pode 
indicar que esse indivíduo tem problemas relacionados com: 
a) Estresse. 
b) Anemia. 
c) Função hepática. 
d) Deficiência de vitamina B12. 
 
20. Sobre a Parasitologia Clínica, é um verme fusiforme 
nematóide, e como todos, tem sistema digestivo completo. Boca 
na extremidade anterior, abertura simples - sem lábios, seguido do 
esôfago bastante longo e delgado - 2/3 do comprimento. Na parte 
posterior, que é alargada, está o sistema reprodutor simples e o 
intestino. Os vermes adultos são dióicos, com dimorfismo sexual. 
Os machos tem em torno de 2,5 a 4 cm, as fêmeas são maiores 
que os machos, em torno de 4 a 5 cm. Os ovos têm o aspecto 
típico de barril ou bola de futebol americano ou a forma de limões, 
com cerca de 45 a 65 micrómetros de comprimento por 20 a 25 
micrómetros de largura, e massa mucoide transparente nas duas 
extremidades (opérculos polares). A descrição acima se refere a 
qual parasita: 
a) Strongyloides stercoralis. 
b) Trichuris trichiura. 
c) Balantidium coli. 
d) Endolimax nana. 
 
21. A hiperpotassemia pode ser a condição de um indivíduo 
quando ele se expõe ao uso contínuo de certos medicamentos 
listados abaixo, EXCETO: 
a) Espironolactona. 
b) Hidroclorotiazida. 
c) Amilorida. 
d) Furosemida + Cloreto de potássio. 
 
22.  É um anti-hipertensivo responsável pelo bloqueamento dos 
canais de cálcio o que leva à diminuição da sua excitação e 
contractibilidade, porque é o influxo de cálcio que ativa as 
proteínas contrativas e outros canais. Assinale a alternativa onde 
se encontra um anti-hipertensivo dessa classe: 
a) Anlodipina. 
b) Captopril. 
c) Carvediolol. 
d) Metildopa. 
  
23. Antibiótico é nome genérico dado a uma substância que tem 
capacidade de interagir com micro-organismos unicelulares ou 
com seres pluricelulares que causam infecções no organismo. A 
respeito desse assunto, assinale a alternativa onde não se 
encontra um medicamento com função antibiótica: 
a) Neomicina. 
b) Amoxicilina. 
c) Doxazosina. 
d) Trimetoprima. 
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24.  São considerados antiinflamatórios não seletivos da COX 2, 
EXCETO: 
a) Aspirina. 
b) Ibuprofeno. 
c) Nimesulida. 
d) Celecoxib. 
 
25. É um fármaco que atua no Sistema Nervoso Central 
considerado um ansiolítico utilizado no tratamento de crises de 
ansiedade, como também de síndrome do pânico: 
a) Citalopram. 
b) Venlafaxina. 
c) Alprazolam. 
d) Pregabalina. 
 
26. Um fármaco que altere o pH gástrico ou entérico, 
comprometendo a absorção do outro fármaco é uma interação 
farmacológica de qual nível: 
a) Farmacodinâmico. 
b) Farmacocinético. 
c) Farmacoepidemiológico. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
27. As ligações entre fármaco e receptor podem ocorrer de 
algumas maneiras. Assinale onde se encontra os tipos de ligações 
que podem ocorrer: 
a) Ligações covalentes. 
b) Ligações iônicas. 
c) Ligações dipolo-dipolo. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
28. Utilizando-se de seus conhecimentos sobre a Farmacotécnica, 
assinale a alternativa onde se encontra a substância responsável 
por conferir viscosidade nas preparações de shampoos: 
a) Cloreto de sódio. 
b) EDTA. 
c) Glicerina. 
d) BHT. 
 
29. Assinale a alternativa onde se encontra um agente tensoativo 
não aniônico: 
a) Amônios quaternários. 
b) Lauril sulfato de sódio. 
c) Estearato de polietilenoglicol. 
d) Cloreto de benzalcônio. 
 
30. Os receptores vinculados às __________________, quando 
ativados, desencadeiam um processo de transdução e 
amplificação, cujo resultado final resulta de uma ativação em 
cascata de sistemas enzimáticos. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna: 
a) Amp cíclico. 
b) Receptores GABA. 
c) Tirosina Quinase. 
d) Proteína G. 
 
31. De acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde – SUS, assinale a alternativa onde se encontra a correta 
definição da integralidade de assistência: 
a) Entendida como direito à informação, às pessoas assistidas, 

sobre sua saúde. 
b) Entendida como igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
c) Entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema. 

d) Entendida como a preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral. 

 
32. Julgue os itens a seguir a respeito da Política Nacional de 
Medicamentos: 
I- A Política Nacional de Medicamentos baseia-se nos mesmos 
princípios que orientam o Sistema Único de Saúde.  

II- A regulação econômica tem como um dos principais objetivos 
contrabalancearem o poder de mercado das empresas e aumentar 
os custos de aquisição.  
III- O desenvolvimento e capacitação de recursos humanos fazem 
parte das ações da PNM. 
IV- A adoção da REMUME faz parte da PNM.  
De acordo com seus conhecimentos, assinale a alternativa correta: 
a) Estão corretas I e II. 
b) Estão corretas III e IV. 
c) Estão corretas I e III. 
d) Estão corretas II e IV. 
 
33. Um medicamento encontra-se na concentração 250mg/5ml, 
sabendo-se que cada frasco contém 120 ml, sendo que a 
prescrição médica é 10ml de 8 em 8 horas por 10 dias, quantos 
frascos do medicamento o paciente irá utilizar para concluir o 
tratamento: 
a) 3 frascos inteiros. 
b) 3 frascos e sobrará 40 ml. 
c) 3 frascos e sobrará 60 ml. 
d) 3 frascos e sobrará 20 ml. 
 
34. Sabemos que os níveis de saúde são divididos em três níveis: 
a atenção básica, a de média e alta complexidade. Sobre a 
atenção de média complexidade, assinale a alternativa onde não 
se encontra um procedimento da mesma: 
a) Assistência ao paciente oncológico. 
b) Cirurgias ambulatoriais especializadas. 
c) Patologia clínica. 
d) Ações especializadas em odontologia. 
 
35. Sobre os conservantes bioquímicos, assinale aquele que é o 
mais usado na conservação de fezes para exames parasitológicos: 
a) Citrato de sódio. 
b) EDTA. 
c) Hematoxilina férrica. 
d) MIF. 
 
36. Sobre a reorientação da assistência farmacêutica, assinale a 
alternativa correta: 
a) Está fundamentado na descentralização da gestão. 
b) Busca o uso racional dos medicamentos. 
c) Busca iniciativas que possibilitem a redução de preços dos 

produtos, promovendo, inclusive, o acesso da população aos 
mesmos. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
37. O financiamento da Assistência Farmacêutica está organizado 
em quatro componentes, assinale a alternativa onde se encontra o 
componente que não faz parte desse financiamento: 
a) Componente da Assistência Farmacêutica Integral. 
b) Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional. 
c) Componente da Assistência Farmacêutica Estratégica. 
d) Componente da Assistência Farmacêutica Básica. 
 
38. Sobre o armazenamento de medicamentos, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Devem ser armazenados em cima de estrados. 
b) Os medicamentos com validade estendida devem ficar na 

prateleira a frente dos com validade encurtada. 
c) Evitar a colocação de ralos na farmácia. 
d) O controle da temperatura e umidade é de suma importância na 

conservação dos medicamentos. 
 
39. De acordo com as Normas de Biossegurança em laboratórios 
de análises clínicas, o trabalho envolvendo sangue humano, 
líquidos corporais, tecidos ou linhas de células humanas primárias 
onde a presença do agente infeccioso pode ser desconhecida se 
insere a qual nível de risco: 
a) Classe de risco 1. 
b) Classe de risco 2. 
c) Classe de risco 3. 
d) Classe de risco 4. 
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40. Sobre a Farmacoeconomia na assistência farmacêutica do 
SUS, são fatores que devem ser levados em consideração, 
EXCETO: 
a) O custo benefício. 
b) A compra de medicamentos éticos. 
c) A compra em grandes volumes para ajudar na redução dos 

preços. 
d) A compra de medicamentos genéricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




