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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 

e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se 

retirar da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá 
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final 
de período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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CHATÔ E O BRASIL DE SEMPRE 
 

Ana Waiss (ana.weiss@istoe.com.br) 
 
  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. Começava ali um dos maiores 
imbróglios do cinema nacional, que ganha mais um 
capítulo, surpreendendo público e crítica. “Chatô – O 
Rei do Brasil”, que acaba de estrear nos cinemas do 
País, é, apesar da inexperiência do diretor na época, 
um bom filme, construído por uma história 
espetacular emoldurada por uma atualíssima crítica à 
estrutura do poder no Brasil. 
 A vida de Assis Chateaubriand é metade do 
show. O longa-metragem mostra a desenvoltura com 
que o paraibano que fundou os “Diários Associados” 
atravessava a fronteira da malandragem oportunista 
para o comportamento corrupto a fim de construir seu 
império. As falcatruas e o total desprezo por qualquer 
norte ético nos negócios da comunicação, diz 
Guilherme Fontes, incomodou imprensa atual. Para 
ele, as críticas motivaram o noticiário – desde 
aqueles idos, até os dias de hoje – a lembrarem do 
seu nome como um descumpridor da lei, que fez 
mau uso de verba pública. 

Na realidade, não foi a corrupção denunciada 
pela história do magnata da imprensa que colocou 
Fontes na berlinda. Quase duas décadas depois de 
obter a assinatura do ministro da Cultura Francisco 
Weffort (1995-2002) em um contrato inédito que lhe 
permitia captar R$ 12 milhões – da época – por meio 
de renúncia fiscal para filmar “Chatô”, ainda não 
conseguia apresentar uma data para chegar às telas. 
Nesse meio tempo, o diretor cometeu 
excentricidades com o orçamento, quase todo de 
origem pública, como convidar a equipe de Francis 
Ford Copolla para trabalhar no longa ou alugar um 
castelo francês para as locações famosas pelo 
exagero nos figurinos. 

Da turma de Copolla, restou só o excelente 
roteiro de Matthew Robbins. Sobre o texto, o ator 
Marcos Ricca desenvolve uma das suas mais 
admiráveis atuações, a do empresário que colocou o 
Brasil na modernidade da comunicação, sem medir 
esforços e deslizes. 
 
Adaptação de: 
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO
+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=
&actualArea=internalPage, acesso em 28 de 
novembro de 2015. 
 
 
 

01) O texto discorre sobre:  
 
(A)  O sucesso do longa metragem dirigido por 
Guilherme Fontes.    
(B)  A vida de Guilherme Fontes. 
(C)  A imprensa brasileira e a corrupção que se 
desenvolve em grande escala no Brasil há duas 
décadas. 
(D)  O filme Chatô, - o Rei do Brasil”, dirigido por 
Guilherme Fontes, enfocando entre outros temas as 
razões pelas quais a obra demorou quase duas 
décadas para ficar pronta e estrear no Brasil. 
(E)  Os problemas enfrentados pelos produtores 
de cinema no Brasil.  
  
02) Marque a única alternativa INCORRETA em 
relação ao texto:  
 
(A)  Guilherme Fontes era mais experiente que 
Luiz Carlos Barreto, um novato no cinema brasileiro. 
(B)  Guilherme Fontes era um novato quando em 
1990 passou à frente de Luis Carlos Barreto.  
(C)  A vida de Assis Chateaubriand é metade do 
show.   
(D)  O longa-metragem mostra a desenvoltura 
com que o paraibano que fundou os “Diários 
Associados”, atravessa a fronteira entre a 
malandragem oportunista e o comportamento 
corrupto. 
(E)  Apesar da inexperiência do diretor na época, 
“Chatô – O Rei do Brasil” é um bom filme, construído 
por uma história espetacular emoldurada por uma 
atualíssima crítica à estrutura do poder no Brasil. 
 
03) Marque a alternativa correta em torno da 
função sintática dos vocábulos sublinhados, 
abaixo:  
 
“Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia 
sobre Assis Chateaubrian”. 
 
(A)  sujeito, adjunto adnominal, adjunto adverbial 
de tempo. 
(B)  vocativo, predicativo do sujeito, adjunto 
adverbial de lugar.  
(C)  sujeito, objeto direto, adjunto adverbial de 
lugar. 
(D)  predicativo do objeto, sujeito, adjunto 
adnominal.  
(E)  sujeito, predicativo do sujeito, adjunto 
adverbial de tempo.  
 
 
 

http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
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04) Assinale a opção em que a oração sublinhada 
está corretamente classificada:  
 
(A)  Sobre o texto, o ator Marcos Ricca 
desenvolve uma das suas mais admiráveis atuações, 
a do empresário que colocou o Brasil na 
modernidade da comunicação, sem medir esforços e 
deslizes. (oração subordinada substantiva subjetiva). 
(B)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. (Oração subordinada adverbial 
de tempo). 
(C)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. (Oração coordenada sindética 
explicativa). 
(D)  Na realidade, não foi a corrupção denunciada 
pela história do magnata da imprensa que colocou 
Fontes na berlinda. (Oração coordenada sindética 
aditiva). 
(E)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido. (Oração principal). 
 
05) As palavras sublinhadas, no período abaixo, 
classificam-se, morfologicamente, como:  
 
Sobre o texto, o ator Marcos Ricca desenvolve 
uma das suas mais admiráveis atuações, a do 
empresário que colocou o Brasil na modernidade 
da comunicação, sem medir esforços e deslizes. 
 
(A)  adjetivo, pronome, substantivo, verbo. 
(B)  substantivo, pronome, artigo indefinido, verbo. 
(C)  substantivo, artigo indefinido, pronome, verbo. 
(D)  substantivo, preposição, verbo, verbo. 
(E)  substantivo, verbo, artigo indefinido, verbo. 
 
06) Em uma dinâmica de grupo todos deviam se 
abraçar uns com os outros (dois a dois), no total 
foram dados 15 abraços, quantas pessoas 
participavam da dinâmica? 
 
(A)  15. 
(B)  12. 
(C)  10. 
(D)  8. 
(E)  6. 
 
07) Qual das palavras abaixo completa a 
sequencia a seguir: PALMAS; CURITIBA; SÃO 
PAULO; NATAL;... 
 
(A)  Criciúma.  
(B)  Londrina. 

(C)  Porto Velho. 
(D)  Campinas. 
(E) Niterói. 
  
08) Com base na sequência   685;682;673;646;...  
o próximo número é igual a:  
 
(A) 487. 
(B) 565. 
(C) 612. 
(D) 625. 
(E) 628. 
 
09) Um automóvel gastou 0,5 litros para percorrer 
4,5 km. Já percorreu 145 km e seu tanque tem 
capacidade de 45 litros, quantos quilômetros 
ainda pode percorrer sem abastecer o carro?  
OBS: O TANQUE ESTAVA CHEIO NO INICIO DO 
PERCURSO. 
 
(A)  260. 
(B) 285. 
(C) 295. 
(D) 300. 
(E) 305. 
 
10) Jéssica realizou durante um semestre quatro 
avaliações, sendo que três com pesos iguais a 
0,2 e a quarta com peso de 0,4. Suas notas foram 
respectivamente 6,8 ; 7,4 ; 6,6 e 7,2 na quarta 
prova, para ser aprovada precisa de 7,0 ou mais. 
Podemos afirmar que Jéssica:  
 
(A)  Não foi aprovada, pois sua média é de 6,8 
pontos. 
(B)  Foi aprovada com média de 7,5 pontos. 
(C)  Não foi aprovada, pois sua média é 6,6 
pontos. 
(D)  Foi aprovada com média 7,04 pontos. 
(E)  Deve estudar mais para ser aprovada. 
 
11) A data da Lei 7575, que criou o município de 
Cantagalo e é reproduzida no Brasão do 
município, é: 
 
(A) 12 de maio de 1982. 
(B) 01º de fevereiro de 1982. 
(C) 14 de novembro de 1951. 
(D) 01º de fevereiro de 1983. 
(E) 12 de maio de 1983. 
 
12) Os municípios paranaenses estão agrupados 
em associações regionais, que por sua vez, estão 
ligadas à Associação do Municípios do Paraná – 
AMP. O município de Cantagalo faz parte de qual 
das associações regionais abaixo: 
 
(A) AMSOP. 
(B) AMOCENTRO. 
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(C) ASSOMEC. 
(D) CANTUQUIRIGUAÇÚ. 
(E) AMEPAR. 
  
13) Ney Aminthas de Barros Braga, ou apenas 
Ney Braga, foi um dos políticos mais influentes 
na história do Paraná. Porém, dentre os cargos 
políticos que ocupou NÃO está incluído o de: 
 
(A) Governador do Paraná. 
(B) Senador da República. 
(C) Deputado Federal. 
(D) Prefeito de Curitiba. 
(E) Vereador de Curitiba. 
 
14) No Senado Federal, para condenar um 
Presidente da República do Brasil em um 
processo de Impeachment (Impedimento), seria 
necessário no mínimo o voto de:  
 
(A) 81 senadores. 
(B) 54 senadores. 
(C) 41 senadores. 
(D) 63 senadores. 
(E) 45 senadores. 
 
15) Os termos dessensibilização e taquifilaxia 
descrevem: 
 
(A) A capacidade de uma célula manifestar uma 
resposta elétrica regenerativa de tudo ou nada à 
despolarização de sua membrana. 
(B) A estimativa da resposta máxima passível de 
ser produzida pela substância, bem como a 
concentração  ou dose necessária para produzir 50% 
da resposta máxima. 
(C) A capacidade da molécula ligada a um 
receptor de afetar outro receptor de modo a 
desencadear uma resposta tecidual. 
(D) A perda do efeito de um fármaco, comumente 
observada quando administrado de modo contínuo 
ou repetidamente. 
(E) A situação comum em que um substância se 
liga seletivamente a determinado tipo de receptor 
sem ativá-lo, porém com peculiaridade de impedir a 
ligação do agonista. 
 
16) As tetraciclinas: 
 
(A) São recomendadas na infância. 
(B) São ativas contra Pseudomonas aeroginosa. 
(C) São úteis no tratamento das infecções 
clamidiais. 
(D) Devem ser ministradas com antiácidos. 
(E) São consideradas seguras na gravidez. 
 
 
 
 

17) Qual das seguintes alternativas esta 
incorreta? 
 
(A) Os barbitúricos são um grupo de hipnóticos e 
sedativos. 
(B) Os barbitúricos são usados em anestesia e no 
tratamento da epilepsia. 
(C) Os barbitúricos são depressores não-seletivos 
do SNC que produzem efeitos que vão da sedação e 
redução da ansiedade à inconsciência e morte por 
falência respiratória e cardiovascular. 
(D) Os barbitúricos compartilham com os 
benzodiazepínicos a capacidade de aumentar a ação 
do GABA. 
(E) Os barbitúricos produzem efeitos estimulantes 
psicomotores. 
 
18) A vitamina B12 é um composto complexo de 
cobalamina. Todas as cobalaminas, tanto 
dietéticas quanto terapêuticas, devem ser 
convertidas em metilcobalamina (metil-B12) ou 5’-
desoxiadenosilcobalamina (ado-B12) para sua 
atividade no organismo. Sobre a vitamina B12 
assinale a alternativa correta: 
 
(A) A vitamina B12 é essencial para a formação 
dos fatores de coagulação. 
(B) A vitamina B12 necessita de fator intrínseco 
(uma glicoproteína) secretada pelas células parietais 
gástricas para a sua absorção no íleo terminal. 
(C) A vitamina B12 é armazenada nos rins. 
(D) A vitamina B12 aumenta o Cálcio plasmático 
mobilizando-o do osso, aumentando a sua absorção 
no intestino e reduzindo a sua eliminação renal. 
(E) A vitamina B12 diminui a reabsorção de 
Cálcio do osso por inibição da atividade dos 
osteoclastos. 
 
19) José foi diagnosticado com diabete melito 
tipo I quando tinha 17 anos. Seu tratamento 
consiste do uso constante de insulina 
subcutânea normal (NPH) 30UI pela manhã e 10UI 
a noite. A insulina subcutânea de ação rápida (R) 
4UI pela manhã, 4UI no almoço e 2UI à noite. O 
frasco de insulina NPH fornecido pelo SUS tem 
100UI/mL em 10 mL e o frasco de insulina R tem 
100UI/mL em 10mL. Por quanto tempo um frasco 
de insulina NPH e um frasco de insulina R vai 
durar no tratamento de José antes que ele 
precise obter novos frascos de insulina: 
 
(A) Insulina NPH 75 dias e insulina R 150 dias. 
(B) Insulina NPH 45 dias e insulina R 80 dias. 
(C) Insulina NPH 35 dias e insulina R 95 dias. 
(D) Insulina NPH 15 dias e insulina R 85 dias. 
(E) Insulina NPH 25 dias e insulina R 100 dias. 
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20) Os inibidores da enzima conversora de 
angiotensina (IECA), por exemplo, o captopril e o 
enalapril: 
 
(A) Impedem a conversão de angiotensina I em 
angiotensina II. 
(B) Abrem os canais de potássio da membrana, 
causando hiperpolarização. 
(C) Provocam o relaxamento do músculo liso 
através de aumento na formação de cGMP. 
(D) Potencializam a transmissão colinérgica por 
inibição da colinesterase. 
(E) São utilizados como glicocorticóides na 
terapia de reposição. 
 
21) A farmacocinética pode ser definida como: 
 
(A) O estudo dos efeitos bioquímicos e 
fisiológicos das drogas e os seus mecanismos de 
ação. 
(B) O estudo dos efeitos toxicológicos das drogas 
no organismo. 
(C) O estudo da absorção, da distribuição, da 
biotransformação e da eliminação de uma substância 
no organismo. 
(D) O estudo da taxa de eliminação de uma 
droga. 
(E) O estudo da influência do pH e de eletrólitos 
fracos sobre a distribuição das drogas no organismo. 
 
22) Os broncodilatadores são classificados em 

agonistas 2-adrenoceptores, anticolinérgicos e 

xantinas. Um exemplo de 2-adrenoceptores é: 
 
(A) O sildenafil. 
(B) A teofilina. 
(C) O brometo de ipatrópio. 
(D) O salmeterol. 
(E) A fluticasona. 
 
23) A morfina é um derivado do fenantreno. 
Utilizada como analgésico tem como efeitos 
indesejáveis mais problemáticos: 
 
(A) Fadiga, tontura e zumbido. 
(B) A constipação e a depressão respiratória. 
(C) Reações cutâneas alérgicas. 
(D) Hepatotoxicidade grave e potencialmente 
fatal. 
(E) Lesão renal. 
 
24) Maria, 50 anos, foi internada em um hospital 
devido a uma hipertensão. A historia da paciente 
relata angina há 5 anos e infarto do miocádio 
recente. O diazóxido não deve ser prescrito a esta 
paciente em função de: 
 
(A) Sua tendência em elevar os níveis de ácido 

úrico. 
(B) Sua hepatotoxicidade. 
(C)  Seus efeitos cardioestimulantes. 
(D) Sua tendência em causar hipotensão 
ortostática. 
(E) Sua lentidão no início da ação farmacológica. 
 
25) A Bacitracina tópica tem um espectro de 
atividade contra: 
 
(A) Pseudomonas. 
(B) Pseudomonas e Eschirichia coli. 
(C) Propionibacterium acnes. 
(D) Organismos Gram-negativos, incluindo 
Pseudomonas, Escherichia coli, Enterobacter e 
Klebsiella. 
(E) Organismos Gram-positivos, cocos 
anaeróbios, Neisseria, bacilos tetânicos e bacilos 
diftéricos. 
 
26) Joana utiliza insulina para o tratamento de 
Diabetes mellitus tipo I. Para ela foi prescrita a 
insulina por via subcutânea correspondente a 30 
UI. Não tendo disponível a seringa de insulina no 
ambulatório, e, tendo apenas a seringa de 3 mL e 
agulha 10x5. A apresentação de insulina é U-100 
(100 U de insulina / mL) em frascos de 10 mL. 
Quantos mL de insulina deve ser aspirada e 
administrada ao paciente? 
 
(A) 0,3 mL. 
(B) 1 mL. 
(C) 1,5 mL. 
(D) 2,5 mL. 
(E) 0,5 mL. 
 
27) O primeiro elemento de um estudo da 
farmacoeconomia é o custo, sempre um dado 
complexo, que engloba elementos mensuráveis, 
tanto qualitativa quanto quantitativamente, mas 
que também, na área de saúde, nem sempre 
apresenta clara tangibilidade, como em aspectos 
relacionados à qualidade de vida. Os custos 
indiretos estão relacionados a: 
 
(A) Ao cenário de igualdade em efetividade 
clínica e/ou custos. 
(B) Consiste na positividade ou adequada 
resposta a um tratamento obtido em condições 
ideais, geralmente vista em estudos clínicos 
randomizados e controlados (estudos de fase III). 
(C) São avaliados para determinar a 
aplicabilidade de uma opção terapêutica em termos 
de sua vantagens ou desvantagens econômicas. 
(D) Implicam retirada financeira real e imediata, 
como o uso de materiais e medicamentos, salários 
de profissionais de saúde (horas trabalhadas), 
exames realizados, despesas administrativas e 
outros eventos. 
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(E) Consistem em ganhos não realizados, 
envolvem o próprio paciente e seus acompanhantes, 
por exemplo, perda temporária ou definitiva da 
capacidade de trabalho, alteração na qualidade de 
vida. 
 
28) O beribéri é um quadro clínico de deficiência 
de: 
 
(A) Vitamina C. 
(B) Vitamina A. 
(C) Vitamina B1. 
(D) Carnitina. 
(E) Ferro. 
 
29) A monoaminooxidase-A no intestino degrada 
a tiramina da dieta. Uma vez na circulação, a 
tiramina induz a liberação de norepinefrina, 
provocando uma elevação súbita e 
potencialmente fatal da pressão sanguínea. Os 
pacientes tratados com inibidores da MAO devem 
evitar alimentos ricos em tiramina como o queijo, 
a cerveja, proteínas degradadas como fígado de 
frango, carne de caça, por que:  
 
(A) A monoaminooxidase-A no intestino degrada 
a tiramina da dieta. Uma vez na circulação, a tiramina 
induz a liberação de epinefrina, provocando uma 
diminuição súbita e potencialmente fatal da pressão 
sanguínea. 
(B) A monoaminooxidase-A no intestino degrada 
a tiramina da dieta. Uma vez na circulação, a tiramina 
induz a liberação de epinefrina, provocando 
taquicardia e náuseas. 
(C) A monoaminooxidase-A no intestino degrada 
a tiramina da dieta. Uma vez na circulação, a tiramina 
induz a liberação de serotonina provocando um 
colapso cardíaco fatal. 
(D) A monoaminooxidase-A no intestino degrada 
a tiramina da dieta. Uma vez na circulação, a tiramina 
induz a liberação de norepinefrina, provocando uma 
elevação súbita e potencialmente fatal da pressão 
sanguínea. 
(E) A monoaminooxidase-A no intestino degrada 
a tiramina da dieta. Uma vez na circulação, a tiramina 
induz a liberação de acetilcolina, provocando 
ansiedade e depressão. 
 
30) Os agentes ansiolíticos benzodiazepínicos: 
 
(A) Potencializam a ação do GABA. 
(B) Potencializam a ação da Serotonina. 
(C) Potencializam a ação da Acetilcolina.  
(D) Potencializam a ação da Dopamina. 
(E) Potencializam a ação do Glutamato. 
 




