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PROVA Nº 18 - PORTUGUES 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01, 02, 
03, 04 E 05. 

AS PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES 

Nossa tradição teatral vem da 
Grécia Antiga, civilização considerada 
como berço de nossa cultura. Mas a 
capacidade de representação do 
homem é mais antiga do que isso. A 
origem do teatro pode ser remota 
desde as primeiras sociedades 
primitivas, em que acreditava-se no uso 
de danças imitativas como 
propiciadoras de poderes sobrenaturais 
que controlavam os fatos necessários à 
sobrevivência (fertilidade da terra, 
sucesso nas batalhas, etc.). O teatro, 
em suas origens, possuía caráter 
ritualístico. 

Com o domínio e conhecimento do 
homem em relação aos fenômenos 
naturais, o teatro vai dando lugar às 
características mais educacionais. Na 
Grécia ele nasceu dos rituais que 
compunham os festivais dedicados a 
Dionísio, deus grego do vinho e das 
artes. Uma poesia chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a tragédia. Já a 
comédia foi originada nos rituais 
campestres para a divindade. 

Os gregos são referências até os 
dias atuais a todos envolvidos nas artes 
cênicas. Diversas peças teatrais criadas 
na Grécia Antiga são até hoje 
encenadas.  

01) O texto tem como ideia central 

a) A origem do deus do vinho; 
b) A origem do teatro; 
c) A origem da tragédia; 

d) A origem da comedia. 
 

02) De acordo com o texto 
 
a) Uma poesia, chamada ditirambo, 

oferecida ao deus nas solenidades 
campestres, fez surgir a tragédia; 

b) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
campestres, fez surgir a comédia; 

c) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a tragédia; 

d) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a comédia. 

 

03) Segundo o texto, Dionísio era deus: 
 
a) Da tragédia e do vinho; 
b) Do vinho e das artes; 
c) Das artes e da comédia; 
d) Da fertilidade e das artes. 
 

04) De acordo com as informações 
contidas no texto é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) O teatro, em suas origens, possuía 

caráter ritualístico; 
b) O teatro, em suas origens, não 

possuía caráter ritualístico; 
c) Os portugueses são referências até 

os dias atuais a todos envolvidos nas 
artes cênicas; 

d) Nossa tradição teatral vem de 
Portugal. 

 

05) Leia o seguinte trecho. 
 

 “Na Grécia ele nasceu dos rituais 
que compunham os festivais 
dedicados a Dionísio, deus grego do 
vinho e das artes.” 
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Nesse trecho o pronome grifado refere-
se a: 

 

a) Deus; 
b) Dionísio; 
c) Teatro; 
d) Vinho. 
 

06) Marque o item que apresenta 
ERRO na divisão silábica. 

a) Do-mí-ni-o; 
b) Tra-gé-dia; 
c) Su-ces-so; 
d) Re-fe-rên-cia. 
 

07) Assinale a alternativa em que está 
correta a formação do plural. 

a) Guarda-chuva – guardas-chuvas; 
b) Quebra-mar – quebras-mares; 
c) Beija-flor – beijas-flor; 
d) Guarda-chuva – guarda-chuvas. 
 

08) Indique a alternativa em que todos 
os substantivos são femininos. 

a) Champanha – alface – cal; 
b) Cal – alface – grama (peso); 
c) Libido – cal – dinamite; 
d) Alface – champanha – gengibre. 
 
09) Indique a alternativa em que todos 
os substantivos são masculinos. 

a) Champanha – alface – grama (peso); 
b) Champanha – lança-perfume – 

grama (peso); 
c) Libido – cal – dinamite; 
d) Alface – champanha – gengibre. 
 

10) Assinale a frase em que há erro de 
concordância verbal. 

a) Os processos foram arquivados; 

b) A revelação de novos casos de 
corrupção indignou todo o país; 

c) Faz mais de dois anos que não chove 
na minha cidade; 

d) Na reunião, casos polêmicos não 
será discutidos. 

PROVA Nº 19 – CONHECIMENTOS 
ATUAIS - SUPERIOR 

 
 
11) o ponto de partida para a 
constituição do MERCOSUL foi a 
aproximação entre dois importantes 
países da América Latina, , ainda nos 
anos 80 do século passado. 

Esses dois países foram: 

a) Brasil e Paraguai; 
b) Brasil e Estados Unidos;  
c) Brasil e Argentina;  
d) Brasil e Chile. 
 

12) Sistema bipolar de poder mundial 
que, logo após a Segunda Guerra, 
contrapôs os interesses soviéticos e 
norte-americanos, identificados nos 
sistemas socialista e capitalista, 
respectivamente: 
 
a) Guerra dos 100 dias; 
b) Guerra Fria; 
c) Globalização; 
d) Guerra do Golfo. 
 

13) Os grandes bancos, tal como se 
apresentam na atualidade, são fruto do 
processo de expansão da economia: 
 
a) Socialista; 
b) Capitalista; 
c) Globalizada; 
d) Mercantilista. 
 

14) Grupo terrorista responsabilizado 
pelo ataque as Torres Gêmeas nos 
Estados Unidos ocorrido no ano de 
2001: 
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a) Al-Quaeda; 
b) Talibã; 
c) Otan; 
d) Afeganistão. 
 

15) O município de Varginha está 
situado na bacia: 

a) de Furnas; 
b) do Rio das Velhas; 
c) do Rio Grande; 
d) do Rio Sapucaí. 
 

16) A cidade de Varginha tem tradição 
na exportação de:: 

 
a) Minério; 
b) Carne Bovina; 
c) Eletro Eletrônicos; 
d) Café. 
 

17) O Teatro que esteve fechado 
durante alguns anos para reforma mas 
foi reinaugurado em 2011, voltando a 
trazer espetáculos, shows e 
apresentações para o público da cidade 
e região: 
 
a) Teatro Marista Mestrinho; 
b) Teatro Capitólio; 
c) Teatro Central; 
d) Grande Teatro Municipal. 
 

18) “O atleta Jonathan Henrique Silva, 
de 20 anos de idade, escreveu seu 
nome na história de Varginha ao ser o 
primeiro varginhense a conquistar vaga 
nos Jogos Olímpicos, em competição 
individual. A data 31 de março de 2012 
registrou o fato histórico”. 
 
Qual a modalidade do esportista citado 
no texto: 
 
a) Salto Triplo; 
b) Natação; 
c) Arremesso de Dardo; 
d) Salto em distância. 
 

19)  O STF (Supremo Tribunal Federal) 
votou na última quarta-feira dia 09 de 
maio, a favor: 
 
a) da Lei da Ficha Limpa; 
b) da Redução da Taxa Básica de Juros 
cobrados pelos bancos; 
c) da reserva de vagas para cotas 
sociais para alunos de escolas públicas 
em universidades; 
d) a favor da cassação do Senador 
Demóstenes Torres, por envolvimento 
com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. 
 
20) O Senado Federal aprovou na 
quarta feira dia 09 de maio de 2012 a: 
 
a) Lei da Ficha Limpa; 
b) Lei das Cotas Raciais; 
c) Lei Geral da Copa; 
d) Lei Geral do Esporte. 
 

PROVA Nº 22 – ESPECÍFICA 
BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO 

 
21) Marque a opção correta. O ácido 
acetil salicílico age inibindo a formação 
das prostaglandinas através da: 
 
a) Inibição irreversível da lipoxigenase; 
b) Inibição irreversível da Cox 1 e Cox 

2; 
c) Inibição reversível da Cox1 e inibição 

irreversível da Cox 2; 
d) Inibição reversível da lipoxigenase. 
 
22) Marque a opção correta. São 
antiinflamatórios derivados do ácido 
propiônico: 
 
a) O ibuprofeno e o naproxeno; 
b) A indometacina e o piroxicam; 
c) A fenacetina e a fenilbutazona; 
d) O cetoprofeno e o diclofenaco. 
 
23) Marque a opção correta. A 
dopamina liberada pelas terminações 
nervosas é metabolizada por: 
 
a) Acetil colinesterase e monoamino 

oxidase; 
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b) Monoamino oxidase e catecolamina 
O-metiltransferase; 

c) Catecolamina O-metiltransferase e 
Acetil colinesterase; 

d) Citocromo P450 e lisozima. 
 
24) Marque a opção correta. A 
tetraciclina é um antibiótico 
bacteriostático nas concentrações 
terapêuticas usuais. O seu mecanismo 
de ação ocorre pela inibição da: 
 
a) Síntese da parede celular; 
b) Síntese de ácidos nucléicos; 
c) Síntese das enzimas respiratórias; 
d) Síntese protéica. 
 
25) Marque a opção correta. O 
clorofenicol tem pequena afinidade 
pelos ribossomos das células de 
mamíferos. Esta afinidade é 
responsável por: 
a) Toxicidade hematológica com 

depressão medular; 
b) Toxicidade gástrica com formação de 

úlcera péptica; 
c)Toxicidade pulmonar com quadros de 

bronquite; 
d) Toxicidade óssea com substituição 

do cálcio ósseo. 
 
26) Marque a opção correta. Quantos 
milimoles de fosfato sódico monobásico 
(massa molecular = 138) estão 
presentes em 200 g da substância: 
  
a) 725 mmol; 
b) 944,12 mmol; 
c) 1449 mmol; 
d) 1500 mmol. 
 
27) Marque a opção correta. O 
microrganismo utilizado como indicador 
biológico na esterilização pelo óxido de 
etileno é: 
 
a) Bacillus subtilis; 
b) Bacillus pumilus; 
c) Bacillus stearothermophilus; 
d) Brevudimonas diminuta. 
 

28) Marque a opção correta. As 
cápsulas são formas farmacêuticas 
sólidas que apresentam como 
vantagens exceto: 
 
a) Mascaram de forma eficaz as 

características organolépticas 
desagradáveis de fármacos 
veiculados; 

b) Apresentam boas características de 
biodisponibilidade; 

c) São fracionáveis (pode ser partida); 
d) Fabricação a seco. 
 
29) Marque a opção correta. Na 
formulação do creme abaixo quanto de 
excipiente deve ser utilizado: 
 
Creme: 
Uréia............................ .3g 
Óleo de amêndoa...........12g 
Creme base qsp..............50 
 
a) 35 g de creme; 
b) 50 g de creme; 
c) 65 g de creme; 
d) 40 g de creme. 
 
30) Marque a opção correta. O 
misoprostol pode ser administrado por 
via oral para profilaxia e tratamento de 
úlcera péptica. É um análogo sintético 
do (a): 
 
a) Prostaglandina E4; 
b) IgG 2a lítica; 
c) Tromboxano; 
d) Prostaglandina E1. 
 
31) Marque a opção correta. A 
penicilina G tem ação bactericida sobre 
os germes que lhe são sensíveis. Seu 
mecanismo de ação consiste em inibir a 
síntese da parede celular ligando-se: 
 
a) A fração 30S dos ribossomos; 
b) Ao DNA mitocondrial; 
c) As proteínas citoplasmáticas; 
d) As proteínas fixadoras de proteínas 

na membrana citoplasmática. 
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32) Marque a opção correta. 
Medicamentos como a tetraclina não 
podem ser ingeridos juntamente com 
substâncias antiácidas contendo 
hidróxido de alumínio porque formam: 
 
a) Precipitados solúveis; 
b) Quelatos insolúveis; 
c) Sais solúveis; 
d) Sais insolúveis. 
 
33) Marque a opção correta. As 
sulfonamidas são utilizadas no 
tratamento da malária. São ativas 
contra as formas eritrocitárias do: 
 
a) Plasmodium malariae; 
b) Toxoplasmose gondii; 
c) Plasmodium falciparum; 
d) Leishmania chagasi. 
 
34) Marque a opção correta. O 
fenobarbital é um barbitúrico que tem 
ação anticonvulsivante. Uma das suas 
principais desvantagens é Alto grau de 
tolerância que influenciam fortemente 
a: 
 
a) Hematopoiese; 
b) Síntese do citocromo P450 hepático; 
c) Síntese de acetil coenzima A; 
d) Desgranulação dos mastócitos. 
 
35) Marque a opção correta.A dapsona 
é uma sulfona que pode ser usada no: 
 
a) Tratamento do vírus AIDS; 
b) Tratamento da lepra e malária; 
c) Tratamento da Dengue; 
d) Tratamento da cisticercose. 
 
36) Marque a opção correta. É um 
antagonista de receptores 
muscarínicos: 
 
a) Atropina; 
b) Areocolina; 
c) Colina; 
d) Pilocarpina. 
 

37) Marque a opção correta. Um xarope 
para tosse contém 30 mg de 
dropropizina em cada dose de 10 mL. 
Quantos miligramas deste fármaco 
estariam contidos em um frasco de 120 
mL do mesmo? 
 
a) 48 mg; 
b) 58 mg; 
c) 150 mg; 
d) 360 mg. 
 
38) Marque a opção correta. Os 
conservantes protegem o produto 
contra fungos e bactérias. Entretanto 
podem ter seus efeitos diminuídos ou 
neutralizados por agentes: 
 
a) Espessantes como cloreto de sódio; 
b) Sequestrantes como EDTA; 
c) Emulsionantes como Tween 80; 
d) Antioxidantes como metabissulfito de 
sódio. 
 

39) Marque a opção correta. As 
suspensões são formas farmacêuticas 
compostas por fases: 
 

a) Uma fase líquida aquosa e uma fase 
liquida oleosa; 

b) Uma fase líquida e uma fase sólida; 
c) Uma fase sólida; 
d) Uma fase líquida. 
 
40) Marque a opção correta.  O rim é o 
órgão mais importante para eliminação 
de drogas e seus metabólitos. Eliminam 
mais eficazmente compostos: 
 
a) Apolares; 
b) Lipossolúveis; 
c) Não ionizados; 
d) Polares. 
 

41) A soberania popular é exercida, 
EXCETO: 

a) pelo sufrágio universal; 
b) pelo voto direto; 
c) pelo voto secreto; 
d) pelo Presidente da República. 
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42) Instituir e arrecadar i imposto sobre 
serviços de qualquer natureza compete: 
 
a) à União; 
b) aos municípios; 
c) aos Estados; 
d) aos Distritos Municipais. 
 
43) O controle externo do Município é 
exercido: 
 
a) pelo Poder Legislativo; 
b) pelo Prefeito Municipal; 
c) Pelo Poder Executivo; 
d) Pelo Controle Interno Municipal. 
 
44) São princípios da Administração 
Pública estabelecidos na Constituição 
Federal de 1988, EXCETO: 
 
a) legalidade; 
b) moralidade; 
c) ineficácia; 
d) impessoalidade. 
 
45) São cargos em que é permitida a 
acumulação remunerada, quando 
houver compatibilidade de horários, 
EXCETO: 
 
a) 2 de professor; 
b) 1 de professor com outro técnico; 
c) 1 cargo de médico e outro técnico 

administrativo; 
d) dois cargos de enfermeiro. 
  
46) Uma autarquia pertence: 
 
a) ao poder legislativo; 
b) à administração direta municipal; 
c) à administração privada; 
d) à administração indireta municipal. 
 
47) A estabilidade é do servidor público 
é adquirida no exercício de cargo: 
  
a) comissionado; 
b) gratificado; 
c) efetivo; 
d) eletivo. 
 

48) Sobre a licitação é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
a) destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da 
isonomia; 

b) tem por objetivo selecionar a 
proposta mais vantajosa para a 
administração; 

c) O procedimento licitatório caracteriza 
ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da 
Administração Pública; 

d) A licitação será sigilosa, não devendo 
ser públicos e acessíveis ao público 
os atos de seu procedimento. 

 
49) Modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação: 
 
a) Concorrência; 
b) Tomada de Preços; 
c) Pregão; 
d) Convite. 
 
50)  O valor limite para a modalidade 
convite nas compras não relacionadas à 
obras e serviços de engenharia é de: 
 
a) 8.000,00; 
b) 80.000,00; 
c) 15.000,00; 
d) 150.000,00. 
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