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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Fábula: O leão apaixonado  

Certa vez um leão se apaixonou pela filha de um lenhador e foi 

pedir a mão dela em casamento. O lenhador não ficou muito 

animado com a ideia de ver a filha com um marido perigoso 

daqueles e disse ao leão que era muita honra, mas muito 

obrigado, não queria. O leão se irritou; sentindo o perigo, o 

homem foi esperto e fingiu que concordava:  

- É uma honra, meu senhor. Mas que dentões o senhor tem! 

Que garras compridas! Qualquer moça ia ficar com medo. Se o 

senhor quer casar com minha filha, vai ter que arrancar os 

dentes e cortar as garras.  

O leão apaixonado foi correndo fazer o que o outro tinha 

mandado; depois voltou à casa do pai da moça e repetiu seu 

pedido de casamento. Mas o lenhador, que já não sentia medo 

daquele leão manso e desarmado, pegou um pau e tocou o leão 

para fora de sua casa.  

Moral: Quem perde a cabeça por amor sempre acaba mal.  

 

01. A fábula de Esopo: 

 

A. Não trata de nenhum tema específico. 

B. Pretende mostrar a estratificação social. 

C. Se utiliza de animais para denunciar o preconceito. 

D. Trata uma história de amor impossível. 

E. Denuncia a condição da mulher em nossa sociedade. 

 

02. A fábula começa apresentando o leão e logo nos vêm à 

mente todas as características tradicionalmente atribuídas ao 

animal. Ao final da narrativa, porém, percebemos que o leão 

foi: 

 

A. Submisso 

B. Corajoso 

C. Cruel 

D. Justo 

E. Insano 

 

03. Aponte a alternativa que contém uma característica 

pertinente ao texto: 

 

A. O tempo e o espaço em que os fatos se dão estão bem 

definidos. 

B. É uma narrativa curta, por isso não apresenta os 

elementos básicos da narrativa. 

C. Título insignificante para a trama. 

D. Encerra em si uma linguagem simples, pois dirige-se 

ao povo. 

E. Personagens são apenas animais que apresentam 

comportamento humano. 

 

04. Considere as três afirmações abaixo acerca do texto lido: 

 

I. Apesar de tratar-se de uma narrativa é possível que 

consideremos algumas passagens argumentativas.  

II. Apresenta uma situação problemática, ou seja, existe 

um conflito.  

III. É narrado em 3ª pessoa. 

 

Diante da análise acima, podemos afirmar que: 

 

A. I e II estão corretas. 

B. Apenas III está correta. 

C. I, II e III estão corretas. 

D. Apenas I está correta. 

E. I e III estão corretas. 

 

05. O texto está repleto de adjetivos. Qual o papel fundamental 

deles na fábula? 

 

A. Caracterizar os personagens e a partir disso permear as 

ações sendo determinantes para o conflito e o desfecho 

da narrativa. 

B. Construir o próprio sentido do texto, sem adjetivos 

para sustentar a fábula, ela não se realiza como gênero 

textual. 

C. Nenhum, pois os adjetivos formam uma classe 

gramatical meramente alegórica. 

D. Mostrar a constância nas atitudes e pensamentos das 

personagens, fluindo para um desfecho claro e 

previsível. 

E. Acompanhar as mudanças no caráter do lenhador 

como personagem dotada de real humanidade. 

 

06. A narrativa traz verbos no pretérito perfeito como „fingiu‟ e 

„voltou‟. O que a escolha desse tempo denota? 

 

A. Ações passadas, narrador descrevendo como os fatos 

iam prosseguindo. 

B. Ações iniciadas no passado, narrador prolongando o 

fato ocorrido. 

C. Ações passadas, ação ocorrendo até o momento da 

fala. 

D. Ações acabadas, distanciamento do narrador. 

E. Ações com valor de passado, narrador não conhece 

todas as nuances da história. 

 

07. Em “mas que dentões o senhor tem!” A palavra sublinhada: 

 

A. Tem valor de contraste. 

B. Tem a função de realce. 

C. Dá a ideia de conformidade. 

D. Introduz uma hipérbole. 

E. É um aposto. 

 

08. „Se o senhor quer casar com minha filha, vai ter que 

arrancar os dentes e cortar as garras.‟ Em relação ao valor 

semântico da conjunção sublinhada: 

 

A. É de concessão 

B. É de adição 

C. É de contraste 

D. É de alternância 

E. É de condição 
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09. Em qual das alternativas NÃO houve erro no emprego da 

vírgula? 

 

A. O ministro das Comunicações Paulo Bernardo, disse 

que a melhoria da qualidade do serviço de telefonia 

móvel ainda vai demorar a ser percebida pelos 

usuários. 

B. "Os problemas, levarão meses para serem 

solucionados e nós não temos a pretensão de proibir as 

vendas durante esse tempo todo", afirmou. 

C. Segundo ele, o governo espera que as companhias 

apresentem um plano com "início meio e fim" para a 

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) 

indicando as medidas que tomarão, para satisfazer o 

usuário. 

D. "Não temos expectativa de que rapidamente vamos 

resolver todos os nossos problemas. Mas é possível 

apontar soluções, os caminhos, assumir compromissos 

públicos e a partir daí executar um plano", completou. 

E. Na tarde desta quarta-feira (25) o ministro recebeu o 

presidente-executivo do, Grupo Telecom Itália, Franco 

Bernabè, para conversar sobre a estratégia da empresa, 

dona da TIM, de solucionar o problema. 

 

Capitulação 

 

Delivery 

Até para telepizza 

É um exagero. 

Há quem negue? 

Um povo com vergonha 

Da própria língua. 

Já está entregue. 

            Luís Fernando Veríssimo 

 

10. Qual a relação entre o título do poema e o texto? 

 

A. O estrangeirismo é mais um capítulo na série de 

situações em que o povo demonstra envergonhar-se da 

língua portuguesa. 

B. O povo rendeu-se aos estrangeirismos por vergonha da 

própria língua. 

C. Como significa „exagero‟, o título é uma resumo do 

tema do texto. 

D. Na verdade, o texto fala mais sobre entrega do que 

sobre capitulação. 

E. O hábito de não só usar os estrangeirismos, como 

também de grafá-los em letra maiúsculas. 

 

11. „Há quem negue?‟ De acordo com as normas gramaticais o 

verbo „haver‟ na frase: 

 

A. É impessoal, por isso o sujeito está explícito. 

B. É impessoal, pois tem o sentido de „existir‟. 

C. Verbo na terceira pessoal do singular, unipessoal. 

D. Empregado na terceira pessoa sem seguir nenhum 

tempo verbal. 

E. É um verbo auxiliar. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. No último quadrinho o emprego do pronome oblíquo 

obedece a qual regra? 

 

A. Não se iniciam frases com pronome oblíquo. 

B. Frases com orações reduzidas de gerúndio, ocorre a 

ênclise. 

C. A ênclise deve ser empregada nas orações imperativas 

afirmativas. 

D. O infinitivo não está flexionado. 

E. O verbo é precedido por uma conjunção subordinativa. 

 

Um grupo de juízes eleitorais está usando a nova Lei de 

Acesso à Informação para obrigar candidatos a divulgar, antes 

mesmo das eleições, quem são os doadores de suas campanhas. 

Atualmente, a legislação eleitoral permite que os nomes 

sejam fornecidos aos tribunais eleitorais depois do pleito. 

Pelo menos três atos normativos que usaram a lei como 

base foram baixados por juízes do Maranhão e de Mato Grosso. 

O último foi da Justiça Eleitoral em Poconé (100 km de 

Cuiabá), que determinou nesta terça-feira (24) que os 65 

candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador no município 

informem quem são os doadores e quanto dinheiro entrou nas 

campanhas. 

Há duas semanas, um outro juiz também determinou a 

mesma medida para os candidatos de Cáceres, no sul de Mato 

Grosso. 

De acordo com os atos, os dados deverão ser informados 

no envio de cada prestação de contas parcial aos tribunais 

regionais eleitorais locais, no início de agosto e de novo em 

setembro, e não depois de outubro, como é previsto na 

legislação. 

Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem 

entrar com mandados de segurança na Justiça local. 

 

13. Que outra palavra abaixo é acentuada pela mesma regra que 

„juízes‟? 

 

A. raínhas 

B. baú 

C. ônibus 

D. ministério 

E. útil 

 

14. Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem 

entrar com mandados de segurança na Justiça local. O termo 

sublinhado tem a função de: 

 

A. Universalizar o vocábulo „dados‟. 

B. Especificar o termo „dados‟. 

C. Explicitar uma ideia contida no verbo „fornecer‟. 

D. Indicar uma pausa entre „candidato‟ e „mandados‟. 

E. Restringir o sentido da palavra „candidato‟. 
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15. „divulgar, antes mesmo das eleições, quem são os doadores 

de suas campanhas.‟. O termo sublinhado é classificado como: 

A. Vocativo. 

B. Adjunto adverbial. 

C. Aposto. 

D. Objeto direto preposicionado. 

E. Objeto direto. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS  
 

16. Segundo a RDC 210 as BPF determinam que, EXCETO: 

 

A. Todos os processos de fabricação devem ser 

claramente definidos e sistematicamente revisados em 

função da experiência adquirida. 

B. As etapas críticas dos processos de fabricação e 

quaisquer modificações significativas devem ser 

sistematicamente validadas. 

C. As instruções e os procedimentos devem ser escritos 

em linguagem clara, inequívoca e serem aplicáveis de 

forma específica às instalações utilizadas. 

D. Os operadores devem ser treinados para 

desempenharem corretamente os procedimentos. 

E. Devem ser feitos registros (manualmente apenas) 

durante a produção para demonstrar que todas as 

etapas constantes nos procedimentos e instruções 

foram seguidas e que a quantidade e a qualidade do 

produto obtido estão em conformidade com o 

esperado.  

 

17. São características da Radiação Gama, EXCETO: 

 

A. É esterilizante. 

B. Mais energético que ultravioleta, atua num 

comprimento de onda menor. 

C. Age no DNA microbiano, gerando mutações letais 

ionizantes.  

D. Muito utilizado em produtos hospitalares descartáveis. 

E. Possui baixo poder de penetração à desinfecção apenas 

superficial. 

 

18. Os principais halogênios utilizados no controle microbiano 

são: 

 

A. Cloro e iodo 

B. Iodo e hipoclorito de sódio 

C. Álcool e hipoclorito de sódio 

D. Cloro e álcool 

E. Álcool e iodo 

 

19. São antimicrobianos que atuam a nível dos ribossomos, 

EXCETO: 

 

A. Aminoglicosídeos (estrptomicina, gentamicina) 

B. Tetraciclinas (tetraciclina, doxiciclina) 

C. Cloranfenicol 

D. Macrolídeos (rifampicinas) 

E. Estreptograminas (lincomicina, clindamicina) 

20. Sobre os cuidados com os tubos e substâncias para 

venopunção é INCORRETO afirmar: 

 

A. Deve-se armazenar os tubos a uma temperatura entre 7 

e 30ºC, a menos que haja outro tipo de indicação na 

etiqueta da embalagem.  

B. Os preservantes líquidos e anticoagulantes são claros e 

incolores.  

C. Os aditivos em pó e desidratados, tais como EDTA, 

heparina, são brancos, o fluoreto e fluoreto/oxalato 

podem ser rosa claro.  

D. Os aditivos não devem ser utilizados se for observada 

alteração na cor.  

E. Não utilizar tubos com prazo de validade vencido. 

 

21. O citrato de sódio para hematologia (Coagulação) é 

utilizado para, EXCETO: 

 

A. Tempo de Coagulação. 

B. Retração de Coágulo. 

C. Tempo Parcial de Tromboplastina. 

D. Tempo de Protrombina. 

E. Pesquisa e identificação de anticorpos. 

 

22. O Antiestreptolisina O (ASLO) é um teste que mede as 

concentrações séricas relativas de anticorpos para 

estreptolisina-O. Os valores de referência para 

menores de 5 anos utilizando o método Nefelometria 

devem ser:  

 

A.  Menores ou iguais a 20 Ul/ml.  

B. Menores ou iguais a 50 Ul/ml.  

C.  Menores ou iguais a 200 Ul/ml.  

D.  Menores ou iguais a 700 Ul/ml.  

E. Menores ou iguais a 900 Ul/ml.  

 

23. São características das Larvas rabditóides de Strongyloides 

stercoralis, EXCETO: 

 

A. O esôfago é do tipo rabditoide. 

B. Vestíbulo bucal curto. 

C. Intestino termina em ânus afastado da extremidade 

posterior. 

D. Apresentam primórdio genital. 

E. Forma infectante (L3) que possui cauda entalhada. 

 

24. São alterações imunopatológicas da Trichuris trichiura, 

EXCETO: 

 

A. Alterações estão confinadas ao intestino (restritas ao 

epitélio e lâmina própria). 

B. Aumento da produção de muco, áreas de descamação 

da camada epitelial e infiltrado mononuclear na lâmina 

própria. 

C. Pela intensidade do processo inflamatório, observa-se 

edema e sangramento da mucosa retal (inicia o reflexo 

da defecação mesmo sem fezes na ampola retal). 

D. O esforço continuado de defecação associado a 

alterações nas terminações nervosas locais e aumento 

do peristaltismo poderão levar ao prolapso retal 
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(reversão – tratamento da parasitose e resolução da 

reação inflamatória local).  

E. Frequente obstrução do cólon e perfuração intestinal 

em situações mais graves. 

 

25. Utiliza-se para o diagnóstico da Leishmania, EXCETO: 

 

A. Identificação do parasito em lâmina corada por 

Giemsa ou Leishman (material aspirado de medula 

óssea, crista ilíaca ou baço (perigosa). 

B. Cultura (meios NNN associado ao LIT suplementado 

com antibióticos para aumentar a probabilidade de 

isolamento de parasito). 

C. ELISA. 

D. Contra-imunoeletroforese. 

E. Imunofluorescência direta. 

 

26. A desinfecção de artigos por meio químico pode ser 

realizada pelas seguintes substâncias, EXCETO:  

 

A. Glutaraldeído a 8%  

B. Formaldeído a 4%  

C. Peróxido de Hidrogênio a 6% 

D. Hipoclorito de Sódio a 0,5% 

E. Álcool Etílico a 70% 

 

27. Nas atividades de assistência 

farmacêutica, é de competência da 

farmácia hospitalar dispor de setor de 

farmacotécnica composto de unidades 

para, EXCETO: 

 

A. Manipulação de fórmulas 

magistrais e oficinais. 

B. Manipulação e controle de 

antineoplásicos. 

C. Preparo e diluição de germicidas. 

D. Reconstituição de medicamentos, 

preparo de misturas intravenosas 

e nutrição enteral. 

E. Fracionamento de doses. 

 
28. De acordo com a Lei n° 3.820/1960; Art. 10 - As 

atribuições dos Conselhos Regionais são as seguintes, 

EXCETO: 

 

A. Registrar os profissionais de acordo com a presente lei 

e expedir a carteira profissional. 

B. Examinar reclamações e representações escritas acerca 

dos serviços de registro e das infrações desta lei. 

C. Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e 

punindo as infrações à lei, bem como enviando às 

autoridades competentes relatórios documentados 

sobre os fatos que apurarem e cuja solução não seja de 

sua alçada. 

D. Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à 

aprovação do Conselho Federal. 

E. Esclarecer ao público o modo de utilização de 

medicamentos e seus possíveis efeitos colaterais. 

 

 

 

 

 

 

29. Medicamento preparado mediante manipulação em 

farmácia, cuja fórmula esteja inscrita em Farmacopéia, 

compêndios ou formulários reconhecidos pelo Ministério da 

Saúde. 

 

Esta é a definição de: 

A. Medicamento genérico 

B. Preparação oficial 

C. Preparação magistral 

D. Substância proscrita 

E. Insumo farmacêutico 

  

30. A notificação de Receita é um documento padronizado 

destinado à notificação da prescrição de medicamentos. Para 

medicamentos entorpecentes utiliza-se a cor: 

 

A. Amarela 

B. Azul 

C. Branca 

D. Verde 

E. Rosa 

 

31. A Política Nacional de Medicamentos (PNM) foi aprovada 

em outubro de 1998 (BRASIL, 1998b), tornando-se o 

instrumento norteador de todas as ações no campo da política 

de medicamentos no país. Vários fatores motivaram 

a formulação da PNM, entre os principais, destacam-se, 

EXCETO: 

 

A. Problemas na garantia de acesso da população aos 

medicamentos. 

B. Problemas na quantidade certa dos medicamentos. 

C. Uso irracional dos medicamentos. 

D. Desarticulação da Assistência Farmacêutica. 

E. Desorganização dos serviços farmacêuticos. 

 

32. A seleção é um processo de escolha de medicamentos, 

baseada em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, 

estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), visando assegurar medicamentos seguros, eficazes e 

custo-efetivos com a finalidade de racionalizar seu uso, 

harmonizar condutas terapêuticas, direcionar o processo de 

aquisição, produção e políticas farmacêuticas e demais 

atividades. São seus objetivos, EXCETO: 

 

A. Aumentar o número de especialidades farmacêuticas. 

B. Uniformizar condutas terapêuticas. 

C. Melhorar o acesso aos medicamentos selecionados. 

D. Contribuir para promoção do uso racional de 

medicamentos. 

E. Assegurar o acesso a medicamentos seguros, eficazes 

e custo-efetivos. 

 

33. O teste de escolha para o diagnóstico da uretrite gonocócica 

masculina mais indicado é a bacterioscopia por: 

 

A. Técnica de coloração de Gram  
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B. Método de Gram modificado 

C. Meio de Amies 

D. Semeadura em meio de Thayer-Martin. 

E. Thayer-Martin modificado 

34. Os fenóis tem eficiência antimicrobiana para, EXCETO: 

 

A. Bactérias 

B. Vírus lipofílicos 

C. Vírus hidrofílicos 

D. Microbactérias 

E. Fungos 

 

35. No Parasitológico de Fezes são métodos quantitativos: 

 

I. Stoll-Hausheer 

II. Kato-Katz 

III. Hoffmann 

IV. Faust 

V. Rugai 

 

Estão CORRETOS: 

 

A. I e II  

B. I, II e III 

C. III, IV e V 

D. I, III e V 

E. I, II, III, IV, V 

 

36. A figura demonstra que método parasitológico de fezes? 

 

 
 

A. Método de Willis (flutuação espontânea) 

B. Método de Faust (centrifugoflutuação) 

C. Método de Baermann-Moraes (pesquisa de larvas) 

D. Método de Lutz (sedimentação espontânea) 

E. Método de Rugai (pesquisa de larvas) 

 

37. O enema é uma forma farmacêutica líquida destinada à 

aplicação retal com fim laxativo ou para produzir efeito local 

sistêmico. Os componentes usuais são os seguintes fármacos, 

EXCETO: 

 

A. Aminofilina 

B. Hidrocortisona 

C. Fosfato de sódio 

D. Docusato de potássio 

E. Metabissulfito de sódio 

 

 

 

 

38. O valor hematológico normal em adulto masculino do 

C.H.C.M.(%) é: 

 

A. 4,64 – 5,84 

B. 14,3 – 18,3 

C. 32,5 – 35,7 

D. 42,5 – 52,9 

E. 82,4 – 96,4 

 

39. Na morfologia dos eritrócitos, a imagem abaixo demonstra: 

 

 
 

A. Anel de Cabot 

B. Esquistócito 

C. Estomatócito 

D. Howell-Jolly 

E. Pontilhado basofílico 

 

40. Esta imagem demonstra:  

 
 

A. Cristal de Fosfato Triplo 

B. Cristais de Fosfato amorfo 

C. Cristais de Fosfato de Cálcio 

D. Cristais de Urato Amorfo 

E. Cristais de oxalato de cálcio  

 

 

 

 

 




