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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Observe o poema: 
 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros.  
Que indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresce tanto,  
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical: 
 
A) Ficou urbe tão notória – substantivo; 
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo; 
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção; 
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido; 
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo: 
 

 
 
I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo; 
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo; 
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração; 
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) Todas. 
  

QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há desvio da norma padrão: 
 
A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que 

ele os assine; 
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos; 
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa; 
D) Informaram aos associados o saldo da conta; 
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que há erro de ortografia: 
 
A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito; 
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem; 
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido; 
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito; 
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem 

(verbo). 
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QUESTÃO 05 

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial: 
 
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao 

menos supostamente, tenha amparo legal; 
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a 

existência de uma situação, é fornecido somente se alguém 
pedir; 

III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou 
departamentos. Também é chamado de Correspondência 
Interna (CI); 

IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada 
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o 
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por 
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único 
assunto, a numeração recomeça a cada ano.  

 
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em 
branco: 
 
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento; 
B) Requerimento, certidão,  ofício e memorando; 
C) Certidão, atestado, memorando e ofício; 
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício; 
E) Requerimento, atestado, ata e ofício. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma 
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número 
de senhas diferentes que ele pode criar é:  
 
A) 1800 
B) 2250 
C) 2500 
D) 2750 
E) 3550 
 

QUESTÃO 07 

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do 
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar: 
 
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2); 
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento; 
C) A área de ABCD é 15 unidades de área; 
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento; 
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher 
entre dois planos: 
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a 
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00. 
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a 
cada mensalidade. 
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre 
os dois planos: 
 
A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B; 
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00; 
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00; 
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A; 
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B. 
 

QUESTÃO 09 

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se 
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem 
estragadas é: 
 
A) 5/28; 
B) 23/28; 
C) 5/23; 
D) 18/23; 
E) 3/8. 
 

QUESTÃO 10 

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que: 
 
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte; 
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei; 
C) 20 frequentadores praticam somente natação; 
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte; 
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de 
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 

“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012; 

B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e 
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ; 

D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012; 

E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 
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QUESTÃO 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas; 

B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas; 

C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável; 

D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês 
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de 
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 
países; 

E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram 
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento 
mundialmente importante, que influencia no cenário político-
econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou 
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no 
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, 
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário 
Geral da ONU: 
 
A) David Cameron; 
B) Ban Ki-moon; 
C) Barack Obama; 
D) Kofi Annan; 
E) Al Gore. 
 

QUESTÃO 14 

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou 
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de 
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior 
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém 
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da 
Síria, respectivamente. 
 
A) Damasco e Allepo; 
B) Sirte e Damasco; 
C) Turquia e Aleppo; 
D) Latakia e Turquia; 
E) Jordânia e Argélia. 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar 
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos 
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação 
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a 
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique 
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações: 
 
A) José Eduardo Cardoso; 
B) Marco Antonio Raupp; 
C) Celso Amorim; 
D) Mendes Ribeiro; 
E) Paulo Bernardo Silva. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

São ativadores exógenos do plasminogênio que atuam na via 
extrínseca do sistema fibrinolítico: 
 
A) Estreptoquinase e fator XII; 
B) Precalicreína e cicinogênio; 
C) Uroquinase e precalicreína; 
D) Estreptoquinase e uroquinase; 
E) Estreptoquinase e precalicreína. 
 

QUESTÃO 17 

Qual destes efeitos biológicos é causado pela Trombopoetina na 
hemopoese? 
 
A) Estimula, preferencialmente, a diferenciação de monócitos; 
B) Estimula a diferenciação dos megacariócitos e a produção de 

plaquetas; 
C) Estimula a diferenciação de eritroblastos e a produção de 

hemoglobina no citoplasma; 
D) Estimula a proliferação das células pluripotentes; 
E) Estimula, preferencialmente, a diferenciação de granulócitos. 
 

QUESTÃO 18 

A capacidade de um método analítico em avaliar, de forma 
inequívoca, as substâncias em exame na presença de 
componentes que podem interferir com a sua determinação em 
uma amostra complexa, é chamada: 
 
A) Linearidade; 
B) Sensibilidade; 
C) Seletividade; 
D) Limite de detecção; 
E) Exatidão. 
 

QUESTÃO 19 

Qual o tipo sanguíneo de uma pessoa que apresenta em seu 
organismo antígenos tipo B e anticorpos anti A? 
 
A) A; 
B) B; 
C) AB; 
D) O; 
E) Indeterminado. 
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QUESTÃO 20 

Para a pesquisa de anticorpos irregulares (PAI) em tubo é 
necessário o uso de soro ao invés de plasma, isto se deve a: 
 
A) Maior presença de cálcio no plasma, que interfere na reação; 
B) Menor disponibilidade de cálcio no soro; 
C) Maior concentração de sódio no soro, substância essencial 

para o teste; 
D) Menor concentração de sódio no soro; 
E) Indisponibilidade de cálcio no plasma, sendo de extrema 

importância para a reação. 
 

QUESTÃO 21 

Em uma intoxicação por Metotrexato, pode-se utilizar como 
antídoto: 
 
A) Atropina; 
B) Dimercaprol; 
C) Bicarbonato de sódio; 
D) Ácido fólico; 
E) Vitamina K. 
 

QUESTÃO 22 

N-acetilcisteína é utilizada como antídoto em intoxicações por: 
 
A) Benzodiazepínicos; 
B) Inibidores da MAO; 
C) Paracetamol; 
D) Isoniazida; 
E) Cianetos. 
 

QUESTÃO 23 

O teste microbiológico para estafilococos, no qual o fibrinogênio é 
convertido em fibrina insolúvel chama-se: 
 
A) Coagulase; 
B) Catalase; 
C) Lipase; 
D) Hialuronidase; 
E) Oxidase. 
 

QUESTÃO 24 

Enfermidade causada ao homem, pela exposição aos agentes 
químicos produzidos durante o metabolismo secundário de 
fungos filamentosos, que contaminam alimentos: 
 
A) Micose; 
B) Micotoxicose; 
C) Bacteriose; 
D) Parasitose; 
E) Protozooses. 
 

QUESTÃO 25 

A solução de cloreto férrico a 2% em água evidencia a presença 
de quais substâncias nas células vegetais? 
 
A) Xantinas; 
B) Saponinas; 
C) Flavonóides; 
D) Digitálicos; 
E) Taninos. 

QUESTÃO 26 

Reação que se pode utilizar na identificação da Beladona: 
 
A) Reação da murexida; 
B) Reação de Pesez; 
C) Reação de Vitali; 
D) Reação de Bornträger; 
E) Reação de Grahe. 
 

QUESTÃO 27 

Reação de identificação da cafeína: 
 
A) Reação de Vitali, produzindo coloração azul; 
B) Reação de murexida, produzindo coloração vermelha; 
C) Reação de Bornträger, produzindo coloração vermelha; 
D) Reação com tiocianato de cobalto, produzindo coloração azul; 
E) Reação de Pesez, produzindo coloração azul. 
 

QUESTÃO 28 

Ao realizar-se um exame de urina de rotina, este se mostra 
positivo para a pesquisa de nitrito, indicando haver infecção por: 
 
A) Enterobactérias; 
B) Estafilococos; 
C) Estreptococos; 
D) Micobactérias; 
E) Diplococos. 
 

QUESTÃO 29 

O ácido úrico é componente normal da urina cuja dosagem é 
utilizada para determinar alterações no metabolismo de: 
 
A) Bases pirimidínicas; 
B) Glicose; 
C) Bases Purínicas; 
D) Ferro; 
E) Cálcio. 
 

QUESTÃO 30 

Marque a resposta correta: 
 
A) Em um paciente com litíase renal, há predominância de 

cálculos de fosfato de cálcio; 
B) A formação de cálculos renais está frequentemente 

relacionada com hipervitaminose D; 
C) Os cálculos de fosfato de cálcio são frequentemente 

associados aos pacientes com cirrose hepática; 
D) A formação de cálculos renais está frequentemente 

relacionada com pancreatite aguda; 
E) Os cálculos de oxalato de cálcio são predominantes em 

pacientes com litíase renal. 
 

QUESTÃO 31 

Qual das patologias citadas está relacionada com o aumento da 
fosfatase alcalina? 
 
A) Icterícias hemolíticas; 
B) Cirrose hepática; 
C) Síndrome nefrótica; 
D) Icterícias obstrutivas; 
E) Adenoma prostático. 
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QUESTÃO 32 

O aumento da secreção de epinefrina no organismo resulta em: 
 
A) Não altera os níveis de glicemia; 
B) Estimula glicogenólise; 
C) Estimula a produção de insulina; 
D) Aumento do armazenamento de glicogênio; 
E) Hipoglicemia. 
 

QUESTÃO 33 

Marque a resposta incorreta: 
 
A) Nos pacientes com diabetes tipo I há dependência de insulina; 
B) Os pacientes com diabetes tipo I estão propensos à 

cetoacidose; 
C) O diabetes tipo I está associado com destruição autoimune 

das células β; 
D) O diabetes tipo I só atinge homens adultos; 
E) Nos pacientes com diabetes tipo II, geralmente não há 

dependência de insulina. 
 

QUESTÃO 34 

O método de exame de fezes mais utilizado para diagnóstico de 
esquistossomose é: 
 
A) Método de Hoffman, Pons e Janer; 
B) Método de Stoll; 
C) Método de Baermann-Moraes; 
D) Método de Looss; 
E) Método da fita Gomada. 
 

QUESTÃO 35 

Toxocara canis está associado a: 
 
A) Cisticercose; 
B) Filariose; 
C) Leishmaniose cutânea; 
D) Leishmaniose visceral; 
E) Larva migrans visceral. 
 

QUESTÃO 36 

Substâncias pertencentes à lista C1, de acordo com a portaria 
344 de 12/05/1998 e que são utilizadas em anestesia geral por 
inalação gasosa: 
 
A) Dissulfiram, dropenidol e valproato sódico; 
B) Halotano, isoflurano e sevoflurano; 
C) Haloperidol, fluoxetina e lítio; 
D) Naloxona, hidrato de cloral e valproato sódico; 
E) Halotano, flumazenil e lítio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

Marque a alternativa correta: 
 

A) Os balanços de substâncias psicoativas e outras sujeitas a 
controle especial deverão ser remetidos à autoridade sanitária 
mensalmente; 

B) O balanço anual de substâncias psicoativas deverá ser 
entregue à autoridade sanitária até o dia 15 de janeiro do ano 
seguinte; 

C) A notificação de receita A será válida em todo o território 
nacional por 30 dias; 

D) A quantidade a ser prescrita de medicamentos 
antiparkinsonianos fica limitada a 60 dias de tratamento; 

E) A notificação de receita B2 pode conter a quantidade 
correspondente a, no máximo, 60 dias de tratamento. 

 

QUESTÃO 38 

Uma mulher que fazia uso regular de anticoncepcional oral 
engravidou algum tempo depois de iniciar um tratamento com 
isoniazida, rifampicina e pirazinamida. Os hormônios presentes 
no anticoncepcional não atingiram concentrações terapêuticas, 
devido a: 
 

A) Rifampicina ativar a biotransformação dos hormônios; 
B) Isoniazida inibir a interação hormônio/receptor; 
C) Rifampicina bloquear os receptores dos hormônios; 
D) Isoniazida inibir a biotransformação os hormônios; 
E) Rifampicina impedir a absorção dos hormônios. 
 

QUESTÃO 39 

Droga utilizada como antiarrítmica que atua no bloqueio dos 
canais de cálcio: 
 

A) Losartana; 
B) Captopril; 
C) Amiodarona; 
D) Verapamil; 
E) Propranolol. 
 

QUESTÃO 40 

Fármaco antiplaquetário, utilizado na prevenção de trombose, 
cuja ação se dá ao inibir a via do ADP das plaquetas: 
 

A) Aspirina; 
B) Clopidogrel; 
C) Varfarina; 
D) Cilostazol; 
E) Heparina. 
 

QUESTÃO 41 

De acordo com a absorção dos fármacos pode-se afirmar: 
 

A) A taxa de absorção de um fármaco é aumentada pela sua 
forma ionizada; 

B) A taxa de absorção de um fármaco é aumentada pela sua 
hidrossolubilidade; 

C) Um fármaco é mais rapidamente absorvido quando a forma 
não-ionizada lipossolúvel for maior do que a ionizada 
hidrossolúvel; 

D) A taxa de absorção de um fármaco é aumentada pela sua 
forma catiônica; 

E) Um fármaco é mais rapidamente absorvido quando a forma 
ionizada hidrossolúvel for maior do que a não-ionizada 
lipossolúvel. 
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QUESTÃO 42 

Em relação à biotransformação dos fármacos é correto afirmar: 
 
A) A biotransformação resulta em um produto que é mais 

lipossolúvel do que a droga original; 
B) A biotransformação torna o fármaco menos polar para facilitar 

sua eliminação; 
C) A biotransformação resulta em um produto que é mais 

apropriado para distribuição intracelular; 
D) A biotransformação resulta em um produto mais provável de 

produzir efeitos adversos; 
E) A biotransformação torna o fármaco mais polar e menos 

lipossolúvel para facilitar sua eliminação. 
 

QUESTÃO 43 

Sobre a técnica de eletroforese capilar pode-se afirmar: 
 
A) Nesta técnica os compostos são separados com base na 

diferença entre as mobilidades iônicas, que estão relacionadas 
com a razão carga-massa, e a fatores estruturais; 

B) Na eletroforese capilar há uma maior eficiência e resolução 
em relação às outras técnicas de separação, porém é 
necessário maior tempo de análise; 

C) Nesta técnica é necessário utilizar maior volume da amostra; 
D) Para amostras catiônicas utiliza-se o polo negativo na 

extremidade de injeção da amostra; 
E)  Na eletroforese capilar há uma menor eficiência e resolução 

em relação às outras técnicas. 
 

QUESTÃO 44 

A determinação de nitritos em alimentos é feita através de uma 
reação de: 
 
A) Complexação; 
B) Diazotação; 
C) Nitração; 
D) Oxidação; 
E) Esterificação. 
 

QUESTÃO 45 

A análise toxicológica de alimentos permite determinar a 
presença de metais. Um dos metais que podem ser encontrados 
nos alimentos é o chumbo. Em relação a este metal pode-se 
afirmar: 
 
A) A desnutrição diminui a absorção deste metal; 
B) A presença de cálcio e fosfato aumenta a absorção deste 

metal; 
C) Tem como efeitos tóxicos anemia e leucopenia; 
D) Está relacionado com aumento do volume hepático; 
E) Causa hipertensão intracraniana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 46 

Na técnica de congelamento de embriões são utilizados 
crioprotetores. Sobre esses crioprotetores não podemos afirmar: 
 

A) Os crioprotetores são utilizados para evitar danos celulares 
durante congelamento e descongelamento das células; 

B) A principal ação do crioprotetor é aumentar o ponto de 
congelamento da solução; 

C) A sacarose pode ser utilizada como um crioprotetor 
extracelular; 

D) O glicerol pode ser utilizado como um crioprotetor intracelular; 
E) O propanodiol é o menos tóxico dos crioprotetores. 
 

QUESTÃO 47 

A bactéria Treponema pallidum é o agente infeccioso responsável 
pela doença denominada: 
 

A) Sífilis; 
B) Cancro; 
C) Condiloma acuminado; 
D) Linfogranuloma venéreo; 
E) Candidíase. 
 

QUESTÃO 48 

A identificação de Neisseria gonorrhoeae pode ser feita através 
de: 
 

A) Isolamento de diplococos gram-positivos, oxidase-positivos 
que crescem em ágar MacConkey; 

B) Isolamento de bacilos gram-positivos, oxidase-positivos que 
crescem em ágar sangue chocolate; 

C) Isolamento de diplococos gram-negativos, oxidase-positivos 
que crescem em ágar sangue chocolate; 

D) Isolamento de diplococos gram-negativos, oxidase-positivos 
que crescem em ágar MacConkey; 

E) Isolamento de bacilos gram-negativos, oxidase-positivos que 
crescem em ágar sangue chocolate. 

 

QUESTÃO 49 

Fungos que vegetam áreas superficiais queratinizadas do corpo, 
pele, pêlo e unha são conhecidos por: 
 

A) Dermatófilos; 
B) Epidermófilos; 
C) Queratinófilos; 
D) Endodermófilos; 
E) Diadermófilos. 
 

QUESTÃO 50 

De acordo com o código de ética do farmacêutico é incorreto 
afirmar: 
 

A) Ao farmacêutico cabe zelar pelo perfeito desempenho ético da 
farmácia e pelo prestígio e bom conceito da profissão; 

B) É dever do farmacêutico, informar e assessorar o paciente 
sobre a utilização correta do medicamento; 

C) É dever do farmacêutico colocar seus serviços à disposição da 
comunidade, visando sempre à remuneração e ao 
mercantilismo para sua sobrevivência; 

D) É vetado ao farmacêutico permitir a utilização do seu nome, 
como responsável técnico, por qualquer estabelecimento onde 
não exerça efetivamente a função; 

E) O farmacêutico deve denunciar às autoridades competentes 
quaisquer formas de poluição, deterioração do meio ambiente 
ou riscos inerentes ao trabalho, prejudiciais à saúde e à vida. 




