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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Romelândia-SC), Cargo, Nº de Inscrição e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma: 
                                                           Nº Inscrição:    1052       (exemplo de nº de inscrição) 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O cartão resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 45 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para 
conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferirem os Cartões Resposta, e assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cadernos de 
Questões e os Cartões Resposta. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 05 de agosto de 2013, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 06 e 07 de agosto de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
Leia o trecho do Livro Memórias Póstumas de Brás 

Cubas e responda as questões de 01 a 04.   
 
“Essa idéia era nada menos que a invenção de um 
medicamento sublime, um emplastro anti-
hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica 
humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, 
chamei a atenção do governo para esse resultado, 
verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos 
amigos as vantagens: pecuniárias que deviam resultar da 
distribuição de um produto de tamanhos e tão 
profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro 
lado da vida, posso confessar tudo: o que me influiu 
principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, 
mostradores, folhetos, esquinas e enfim nas caixinhas do 
remédio, estas três palavras: Emplasto Brás Cubas. Para 
que negá-lo? Eu tinha a paixão do ruído, do cartaz do 
foguete de lágrimas. Talvez os modestos me argúam 
esse defeito fio, porém, que esse talento me hão de 
reconhecer os hábeis. Assim a minha idéia trazia duas 
faces, como as medalhas, uma virada para o público, 
outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro 
lado, sede de nomeada. Digamos: amor da glória.” 
 

Fonte: http://www.literaturabrasileira.ufsc.br  

 
01) Analise as assertivas abaixo sobre o trecho descrito 
e assinale a alternativa correta:    
 

I. Com a narração em primeira pessoa, a história é 
contada partindo de um relato do narrador-
observador e protagonista, que conduz o leitor 
tendo em vista sua visão de mundo, seus 
sentimentos e o que pensa da vida. 

II. A obra é apoiada em um tempo psicológico, do 
autor além-túmulo, que, desse modo, pode contar 
sua vida de maneira arbitrária, com digressões e 
manipulando os fatos à revelia, sem seguir uma 
ordem temporal linear. 

III. A narração é feita em primeira pessoa e 
postumamente, ou seja, o narrador se autointitula 
um defunto-autor, um morto que resolveu 
escrever suas memórias. 

 
a) Somente I está correta. 
b) Somente II está correta. 
c) Somente III está correta. 
d) Todas estão corretas. 
e) Todas estão incorretas. 
 
02) “...e enfim nas caixinhas do remédio, estas três 

palavras: Emplasto Brás Cubas.”... No trecho 
apresentado, emplasto é uma variante de emplastro, 
que só não significa: 
 
a) Desajeitado. 

b) Reparo mal feito. 
c) Inútil. 
d) Preparação adesiva. 
e) Magistral. 
 
03) Ao criar um narrador que resolve contar sua vida 
depois de morto, o autor muda radicalmente o 
panorama da literatura brasileira. O estilo literário da 
obra bibliográfica em questão é o: 
 
a) Modernismo. 
b) Realismo. 
c) Romantismo. 
d) Arcadismo. 
e) Simbolismo. 
 
04) A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas foi 
escrita por: 
 
a) Machado de Assis. 
b) Aluísio de Azevedo. 
c) Clarice Lispector. 
d) Guimarães Rosa. 
e) Lima Barreto. 
 
05) Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela em 
que a frase está escrita no tempo verbal pretérito 
perfeito: 
 
a) Antigamente eu falava muito, hoje sou mais 

tranquilo. 
b) Eu fiz de tudo para você gostar de mim. 
c) Eu cuidarei disto mais tarde. 
d) Estou cansado de você. 
e) Eu pensei que faria melhor. 
 

Matemática 

 
06) Um triângulo possui 9 cm de altura, 7 cm de base  e 
seus lados tem, respectivamente, 10 cm e 12 cm. O 
perímetro desse triângulo é? 
 
a) 29 
b) 31 
c) 38 
d) 47,5 
e) 51 
 
07) Após um reajuste de 18% no preço do álcool, um 
posto passou a vender o litro do combustível a R$ 
3,395. O preço do litro do álcool antes do aumento, era 
de: 
 
a) R$ 3,126 
b) R$ 2,969 
c) R$ 3,028 
d) R$ 2,859 
e) R$ 2,877 
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08) Uma pesquisa foi realizada com 260 pessoas, 40 
votam no partido X, 80 no partido Y e 70 no partido Z. 
Os restantes votam nulo. Nesta proporção, podemos 
dizer que em 130 milhões de eleitores, o vencedor terá: 
 
a) 15.300.000 
b) 38.720.000 
c) 40.000.000 
d) 56.250.000 
e) 113.890.000 
 
 
 
09) Maria e Lúcio colhem metade de uma lavoura em 8 
dias. Lúcio, se trabalhar sozinho, colhe 1/4 de toda a 
lavoura em 10 dias. Quanto tempo Maria demoraria 
para colher sozinha uma lavoura cujo tamanho fosse 
3/4 da primeira? 
 
a) 12 dias. 
b) 15 dias. 
c) 20 dias. 
d) 25 dias. 
e) 30 dias. 
 
 
 
10) Num grupo de 800 pessoas, 200 delas estudam 
alemão, 300 estudam espanhol e 130 estudam alemão 
e espanhol. Quantas pessoas não estudam nem 
alemão, nem espanhol? 
 
a) 300 
b) 430 
c) 240 
d) 370 
e) 510 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) Um dos símbolos do Município de Romelândia (SC) 
é sua bandeira, que apresenta como cores marcantes: 
 
a) Verde e amarelo. 
b) Branco e vermelho. 
c) Azul e amarelo. 
d) Roxo e verde. 
e) Vermelho e preto. 
 
12) A história da colonização de Romelândia (SC) deve-
se, principalmente, a iniciativa dos Irmãos Romeu e 
Roneci Gransotto, que abrindo estradas e construindo 
pontes, instalaram-se na Gleba de terras que deram o 
nome de Romelândia, topônimo que significa: 
 
a) Terra de Roma. 
b) Terra de Roneci. 
c) Terra de Romeu. 

d) Terra de romaria. 
e) Terra de ramos. 
 
13) O nome do atual Prefeito do Município de 
Romelândia (SC) é: 
 
a) Laudir Perondi. 
b) Elizio Rodrigues da Fonseca. 
c) Reni Antonio Vila. 
d) Libório Antunes. 
e) Carlos Urbano Fleck. 
 
14) Entre a diversidade de problemas e reivindicações 
que levaram às ruas milhares de brasileiros nas últimas 
semanas, chamou atenção uma sigla que, até então, 
poucos ouviram falar, a PEC 37, a qual tinha por 
objetivo: 
 
a) Permitir que o Congresso Nacional (formado pela 

Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal) 
controlasse e preponderasse sobre as decisões do 
STF. 

b) Criar um piso nacional para os policiais militares, civis 
e bombeiros, definindo assim um salário mínimo para 
categoria, em todo território brasileiro. 

c) Autorizar que os governos municipais rejustassem o 
preço das tarifas do transporte público por três vezes 
ao ano. 

d) Limitar a investigação de crimes à polícia, impedindo 
que isso fosse realizado pelo Ministério Público. 

e) Impedir a criação do Movimento Passe Livre, que 
ofereceria transporte público gratuito e de qualidade 
aos estudantes. 

 
15) Com dois gols de Fred e um de Neymar, o Brasil 
venceu a Copa das Confederações, disputada no 
Maracanã, no final do mês passado. A Seleção 
Brasileira fez uma grande final contra: 
 
a) A Itália. 
b) O Uruguai. 
c) A Espanha. 
d) A Alemanha. 
e) O México. 
 

Conteúdos Específicos 

 
16) Estuda a interação de um fármaco específico com 
seu receptor, ou seja, a ação do fármaco em seu sítio 
receptor com as alterações moleculares e celulares 
correspondentes (efeito farmacológico), o que culmina 
no aparecimento do efeito terapêutico requerido: 
 
a) Farmacodinâmica. 
b) Farmacovigilância. 
c) Farmacocinética. 
d) Farmacologia. 
e) Farmacoterapia. 
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17) Analise as assertivas abaixo sobre a solubilidade 
dos fármacos e assinale a alternativa correta: 
 
a) Independente do local de administração, em solução 

aquosa os fármacos são absorvidos mais rapidamente 
do que aqueles administrados em solução oleosa. 

b) A velocidade de dissolução pode ser um fator 
limitador da absorção dos fármacos administrados 
em formas farmacêuticas sólidas, pois a solubilização 
no meio de absorção é condição essencial para a 
ocorrência do processo.  

c) A molécula de um fármaco deve ter 
hidrossolubilidade suficiente para se dissolver nos 
líquidos do local de absorção do organismo e 
lipossolubilidade para atravessar a bicamada lipídica 
das membranas celulares por difusão passiva.  

d) Podemos dizer que quanto maior a lipossolubilidade 
de um fármaco melhor será seu processo de 
absorção, desde que ele esteja dissolvido no meio de 
absorção.  

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
18) Os fármacos são reconhecidos como substâncias 
estranhas ao organismo, devendo ser eliminados após 
exercer seus efeitos terapêuticos. Assinale a alternativa 
incorreta acerca deste assunto: 
 
a) Os principais processos que determinam o fim do 

efeito dos fármacos são biotransformação hepática e 
excreção renal.  

b) Excluindo-se o pulmão, os órgãos excretores 
eliminam os compostos polarizados mais 
eficientemente que as substâncias com alta 
lipossolubilidade. 

c) Alguns fármacos são excretados via bile; outros, 
particularmente substâncias voláteis, são excretados 
com a expiração. 

d) Os fármacos lipossolúveis são prontamente 
eliminados não sendo biotransformados em 
compostos mais polarizados. 

e) A biotransformação contribui muito para eliminação 
final de fármacos do organismo. Poucas substâncias 
ativas são eliminadas quase totalmente inalteradas 
pelos rins. 

 
19) Estudo quantitativo do desenvolvimento temporal 
dos processos de absorção, distribuição, 
biotransformação e excreção dos fármacos. Nestes 
estudos, os teores dos fármacos e seus metabólitos 
(produtos da biotransformação) no organismo são 
determinados, permitindo a obtenção de importantes 
dados sobre estas substâncias: 
 
a) Farmacodinâmica. 
b) Farmacovigilância. 
c) Farmacocinética. 
d) Farmacologia. 
e) Farmacoterapia. 

20) Sobre a biodisponibilidade de fármacos e os fatores 
que a influem, analise os itens a seguir e assinale a 
alternativa correta: 
 

I. Os fatores fisiológicos estão relacionados com o 
peso corpóreo, idade, velocidade de esvaziamento 
gástrico, velocidade de fluxo sanguíneo, estado de 
nutrição, gravidez e outros. 

II. Os estados patológicos podem também interferir 
de forma significativa na biodisponibilidade de 
medicamentos, muito particularmente daqueles 
relacionados com doenças cardíacas e hepáticas. 

III. Os fatores genéticos estão relacionados com 
diferenças bioquímicas características de grupos 
étnicos, que se distinguem de estados patológicos, 
as quais, no entanto, podem promover 
significativas alterações na biodisponibilidade de 
medicamentos.  

 

a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente II está correta. 
d) Todas estão corretas. 
e) Todas estão incorretas. 
 
21) A administração de medicamentos deve ser 
realizada com eficiência, a fim de que sejam alcançados 
os objetivos da terapêutica implementada. A escolha 
da via apropriada depende tanto da droga quanto de 
fatores relacionados ao paciente. Sobre a 
administração por via parenteral, é errôneo afirmar: 
 
a) Refere-se à administração da droga por injeção, 

liberando-a diretamente no líquido tecidual ou no 
sangue, sem atravessar a mucosa intestinal. 

b) Na administração por via parenteral a preparação 
precisa ser esterilizada e o seu custo é mais alto. 

c) É uma técnica que não pode ser utilizada em 
pacientes inconscientes, pois há probabilidade de 
interferência pelos alimentos ou sucos digestivos, já 
que o fármaco passa pelo fígado. 

d) A via parenteral inclui as injeções, que podem ser 
intramuscular, intravenosa e subcutânea. 

e) É uma técnica invasiva e dolorosa, existe a 
probabilidade de lesão tecidual local e em geral, é 
mais perigosa.  

 
22) De acordo com a Lei n° 8.080/1990, a saúde é um 
direito fundamental do ser humano, devendo as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício serem 
providas: 
 
a) Pelo Estado. 
b) Pelo governo estadual. 
c) Pelos municípios. 
d) Pelas secretarias de saúde regionais. 
e) Pelo prefeito. 
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23) Conforme disposto na Lei n° 8.080/1990, são 
princípios norteadores do SUS, exceto: 
 
a) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 
b) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 
c) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
d) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento 

de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 

e) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

 
24) A aquisição de medicamentos é uma das principais 
atividades da Gestão Farmacêutica e deve estar 
estreitamente vinculada às ofertas de serviços e à 
cobertura assistencial dos programas de saúde.  Uma 
boa aquisição de medicamentos deve considerar 
primeiro o que comprar (seleção); quando e quanto 
comprar (programação); e como comprar. Com relação 
à seleção de medicamentos (o que comprar), podemos 
afirmar que: 
 
a) Deve definir, estabelecer e consensuar uma relação 

de medicamentos essenciais, escolhidos de acordo 
com o perfil epidemiológico da população local 
(enfermidades prevalentes), para atender as reais 
necessidades da mesma. 

b) É a definição dos níveis de estoque, a capacidade de 
armazenamento do serviço e os recursos 
orçamentários e financeiros disponíveis. 

c) Objetiva definir os quantitativos do medicamento 
selecionado que devem ser adquiridos, priorizando-
os e compatibilizando-os com os recursos disponíveis 
a fim de evitar a descontinuidade do abastecimento. 

d) É a definição da periodicidade das compras que deve 
considerar a modalidade de compra adotada, a 
disponibilidade e a capacidade do fornecedor. 

e) Deve ser feita por meio de licitação, dispensa de 
licitação ou inexigibilidade de licitação. E, sempre que 
possível, processadas com os laboratórios oficiais ou 
por meio do sistema de registro de preços. 

 
25) É um exemplo de medicação vasodilatadora, 
também considerada um inibidor da Enzima 
Conversora de Angiotensina (ECA):  
 
a) Atenolol. 
b) Dinitrato de isosorbida. 
c) Diltiazen. 
d) Metoprolol. 
e) Captopril. 
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