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LÍNGUA PORTUGUESA 

O Islã não é só árabe 
Religião abrange diversas etnias em todo mundo

 

Boa parte da população ocidental acredita que o mundo 
islâmico é aquela porção de países do Oriente Médio que 
têm como idioma oficial o árabe. Por isso, são 
indevidamente considerados árabes alguns países de 
maioria islâmica, mas que têm outros idiomas, como 
Turquia (línguas turca e curda), Irã (persa), Afeganistão 
(pashtu e dari) e Paquistão (urdu e punjabi). 
Existem atualmente cerca de 1,3 bilhão de muçulmanos no 
mundo, como são denominados os adeptos do islamismo. 
A maioria vive na Ásia, onde essa religião nasceu e ganhou 
o mundo há cerca de 1.400 anos. Da Ásia, os muçulmanos 
passaram para o norte da África - onde foram chamados 
de mouros - e parte da Europa. Integraram
africanos, europeus das penínsulas ibérica e itálica e outros 
povos. Hoje eles estão presentes também entre europeus, 
norte-americanos e até brasileiros. 
O islamismo cresceu em número de adeptos muito mais 
fora do mundo árabe do que no local em que a religião 
nasceu. Basta fazer uma comparação: os países islâmicos 
mais populosos, como a Indonésia (com “apenas” 228 
milhões de habitantes), o Paquistão (145 milhões), 
Bangladesh (131 milhões) e Nigéria (127 milhões) têm 
contingentes humanos muito maiores que o Egito (70 
milhões), país de maior população entre os árabes, seguido 
de longe pelo Sudão (36 milhões). Até a Índia, 
majoritariamente hindu, tem aproximadamente 100 
milhões de muçulmanos. 

Revista GALILEU. p. 42. Novembro de 2001.

Com base nas ideias desenvolvidas no texto responda às 
questões de 1 e 2 abaixo: 

1. Sobre o que a maioria da população ocidental 
acredita acerca do mundo islâmico é CORRETO
afirmar: 

A. Que todos naquela parte do mundo possuem idiomas 
diferentes. 

B. Que Turquia, Irã, Afeganistão e Paquistão também 
falam o idioma oficial árabe. 

C. Que a África faz parte do mundo islâmico. 
D. Que embora sejam árabes, a religião oficial é o 

cristianismo. 
 
2. Sobre o Islamismo o texto esclarece: 
A. A maioria dos mulçumanos, como são denominados 

os adeptos do islamismo, vivem na Ásia. 
B. Todos os mulçumanos vivem no Oriente Médio.
C. O islamismo só tem adeptos na região árabe, não 

apresentando adeptos em outras partes do mundo.
D. No Egito e na Índia não há incidência de 

mulçumanos. 
 
3. Indique em qual das assertivas está 

relacionado a correta classificação do pronome, 
de acordo com a palavra grifada: 
“Perto da mesquita havia um jardineiro que 

conhecia de vista. ” 
A. Indefinido   
B. Possessivo        
C. Interrogativo          
D. Pessoal oblíquo 
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Religião abrange diversas etnias em todo mundo 

Boa parte da população ocidental acredita que o mundo 
Médio que 

têm como idioma oficial o árabe. Por isso, são 
indevidamente considerados árabes alguns países de 
maioria islâmica, mas que têm outros idiomas, como 
Turquia (línguas turca e curda), Irã (persa), Afeganistão 

Existem atualmente cerca de 1,3 bilhão de muçulmanos no 
mundo, como são denominados os adeptos do islamismo. 
A maioria vive na Ásia, onde essa religião nasceu e ganhou 
o mundo há cerca de 1.400 anos. Da Ásia, os muçulmanos 

onde foram chamados 
e parte da Europa. Integraram-se com 

africanos, europeus das penínsulas ibérica e itálica e outros 
povos. Hoje eles estão presentes também entre europeus, 

mero de adeptos muito mais 
fora do mundo árabe do que no local em que a religião 
nasceu. Basta fazer uma comparação: os países islâmicos 
mais populosos, como a Indonésia (com “apenas” 228 
milhões de habitantes), o Paquistão (145 milhões), 

ilhões) e Nigéria (127 milhões) têm 
contingentes humanos muito maiores que o Egito (70 
milhões), país de maior população entre os árabes, seguido 
de longe pelo Sudão (36 milhões). Até a Índia, 
majoritariamente hindu, tem aproximadamente 100 

Revista GALILEU. p. 42. Novembro de 2001. 

Com base nas ideias desenvolvidas no texto responda às 

Sobre o que a maioria da população ocidental 
CORRETO 

parte do mundo possuem idiomas 

Que Turquia, Irã, Afeganistão e Paquistão também 

Que embora sejam árabes, a religião oficial é o 

A maioria dos mulçumanos, como são denominados 

Todos os mulçumanos vivem no Oriente Médio. 
O islamismo só tem adeptos na região árabe, não 

partes do mundo. 
No Egito e na Índia não há incidência de 

Indique em qual das assertivas está 
relacionado a correta classificação do pronome, 

“Perto da mesquita havia um jardineiro que me 

4. Avalie as assertivas abaixo e indique a 
alternativa em que o sinal indicativo da crase 
está empregado corretamente:

A. Quanto à escolha das frutas, as cozinheiras preferem 
as frescas às industrializadas  

B. As empregadas domésticas levam à sério o seu 
trabalho, sobretudo no que se refere à qualidade das 
arrumações  

C. Desde às seis horas, as camareiras já estão à frente 
de suas atividades na organização dos quartos

D. À tarde, a nutricionista fez um cardápio balanceado, 
como foi pedido à ela pela Secretaria de Educação 

 
5. Indique a assertiva onde a forma do verbo 

“clarear” está aplicada de forma INCORRETA:
A. A irmã clareou os cabelos 
B. Abra as janelas para que o dia clareie a sala
C. Clariamos a roupa ao sol 
D. O sol clareia o mundo 

MATEMÁTICA 

6. Se 25% do salário de Marcos correspondem à 
R$ 1.000,00, qual valor que corresponde à 
45% de seu salário? 

A. R$ 1.600,00 
B. R$ 1.800,00 
C. R$ 2.000,00 
D. R$ 2.100,00 
 
7. Em um posto de gasolina, o valor da gasolina é 

de R$ 3,19. Marcos gastou R$ 120,00 para 
abastecer. Quantos litros de gasolina foram 
colocados no carro (considere duas casas após 
a vírgula)? 

A. 37,85 litros 
B. 34,58 litros 
C. 35,57 litros 
D. 37,62 litros 
 
8. Uma empresa de ônibus tinha um movimento 

de 5.000 passageiros transportados por mês. 
Houve um aumento nas tarifas e o movimento 
diminuiu 15%. Quantos passageiros ela 
transporta agora? 

A. 3.850 
B. 4.000 
C. 4.250 
D. 4.450 
 
9. José recolheu 29 ovos em seu galinheiro e no 

outro dia mais 25 ovos. Para vendê
colocou em caixas com 6 ovos cada. Quantos 
ovos, ao todo, José recolheu?

A. 40 ovos 
B. 42 ovos 
C. 48 ovos 
D. 54 ovos 
 
10. Um  quilo de farinha de milho num mercado 

custa R$ 1,42. Um cliente comprou 7,5 kg.  O 
total pago pela farinha foi de:

A. R$ 9,85 
B. R$ 10,65 
C. R$ 10,85 
D. R$ 11,05 
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Avalie as assertivas abaixo e indique a 
alternativa em que o sinal indicativo da crase 
está empregado corretamente: 
Quanto à escolha das frutas, as cozinheiras preferem 

As empregadas domésticas levam à sério o seu 
trabalho, sobretudo no que se refere à qualidade das 

Desde às seis horas, as camareiras já estão à frente 
de suas atividades na organização dos quartos 
À tarde, a nutricionista fez um cardápio balanceado, 
como foi pedido à ela pela Secretaria de Educação  

Indique a assertiva onde a forma do verbo 
“clarear” está aplicada de forma INCORRETA: 

Abra as janelas para que o dia clareie a sala 

 

Se 25% do salário de Marcos correspondem à 
R$ 1.000,00, qual valor que corresponde à 

Em um posto de gasolina, o valor da gasolina é 
de R$ 3,19. Marcos gastou R$ 120,00 para 
abastecer. Quantos litros de gasolina foram 
colocados no carro (considere duas casas após 

ma empresa de ônibus tinha um movimento 
de 5.000 passageiros transportados por mês. 
Houve um aumento nas tarifas e o movimento 
diminuiu 15%. Quantos passageiros ela 

José recolheu 29 ovos em seu galinheiro e no 
outro dia mais 25 ovos. Para vendê-los, ele os 
colocou em caixas com 6 ovos cada. Quantos 
ovos, ao todo, José recolheu? 

Um  quilo de farinha de milho num mercado 
custa R$ 1,42. Um cliente comprou 7,5 kg.  O 
total pago pela farinha foi de: 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

11. Com o intuito de aprimorar o monitoramento 
das mudanças do tempo no território 
catarinense, a Defesa Civil de Santa Catarina 
instalou um radar meteorológico, com 
cobertura de 77% de toda a superfície do 
Estado. Em qual município catarinense foi 
instalado este radar meteorológico? 

(Fonte: www.clicrbs.co
A. Lontras 
B. Brunópolis 
C. Campos Novos 
D. Doutor Pedrinho 
 

12. O plano real, criado por Fernando Henrique 
Cardoso em 1994, durante o governo de Itamar 
Franco, sofreu esta semana uma grande marca 
negativa, não registrada até então, nestes mais 
de 20 anos do plano. Qual foi esta marca?

(Fonte: www.globo.com)
A. O desemprego nas grandes cidades brasileiras 

ultrapassando a marca dos 29% da população 
economicamente ativa. 

B. A inflação acumulada dos últimos doze meses 
superando a marca de 15%. 

C. A moeda norte americana - Dólar, ultrapassando o 
valor de R$ 4,00. 

D. As importações de mercadorias superando todas as 
marcas históricas, em volume físico, de toda a 
existência do plano real. 

 

13. A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça
feira (22/09/2015) uma operação, que 
desarticulou um esquema de crimes financeiros 
envolvendo quatro organizações criminosas 
integradas por doleiros que atuavam em Santa 
Catarina, suspeitas de movimentar cerca de 
600 milhões de dólares por ano. A ação 
também ocorre no Paraná e Rio Grande do Sul. 
Como foi chamada esta operação da Polícia 
Federal? 

(Fonte: www.globo.com)
A. Operação Ex-Câmbio 
B. Operação Escambo 
C. Operação Dólar Negro  
D. Operação Doleiros 
 

14. Sobre o Município de Salete, é INCORRETO 
afirmar: 

(Fonte: www.salete.sc.gov.br)
A. Taió e Rio do Campo são municípios limítrofes
B. Tem uma área de 179,31 km² 
C. Tem a altitude média de 500 m 
D. Faz parte da região turística denominada Alto Vale do 

Itajaí 
 

15. Ainda sobre o Município de Salete, é CORRETO 
afirmar:                            (Fonte: www.salete.sc.gov.br)

A. A cidade pertenceu a Taió até 1961, quando atendia 
pelo nome de Córrego Grande.  

B. Comemora o seu aniversário de emancipação no dia 
29/12. 

C. Tem como atrativo a Gruta Nossa Senhora de Salete, 
um local oratório próprio para as pessoas fazerem 
suas orações. 

D. Teve como evento religioso a Festa Santuário Nossa 
Senhora da Fátima, realizada neste mês de Setembro 
de 2015. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

Com o intuito de aprimorar o monitoramento 
mudanças do tempo no território 

catarinense, a Defesa Civil de Santa Catarina 
instalou um radar meteorológico, com 
cobertura de 77% de toda a superfície do 
Estado. Em qual município catarinense foi 

(Fonte: www.clicrbs.com.br) 

O plano real, criado por Fernando Henrique 
Cardoso em 1994, durante o governo de Itamar 
Franco, sofreu esta semana uma grande marca 
negativa, não registrada até então, nestes mais 

20 anos do plano. Qual foi esta marca? 
(Fonte: www.globo.com) 

O desemprego nas grandes cidades brasileiras 
ultrapassando a marca dos 29% da população 

A inflação acumulada dos últimos doze meses 

Dólar, ultrapassando o 

As importações de mercadorias superando todas as 
marcas históricas, em volume físico, de toda a 

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-
(22/09/2015) uma operação, que 

desarticulou um esquema de crimes financeiros 
envolvendo quatro organizações criminosas 
integradas por doleiros que atuavam em Santa 
Catarina, suspeitas de movimentar cerca de 
600 milhões de dólares por ano. A ação 

rre no Paraná e Rio Grande do Sul. 
Como foi chamada esta operação da Polícia 

(Fonte: www.globo.com) 

Sobre o Município de Salete, é INCORRETO 

(Fonte: www.salete.sc.gov.br) 
Taió e Rio do Campo são municípios limítrofes 

Faz parte da região turística denominada Alto Vale do 

Ainda sobre o Município de Salete, é CORRETO 
(Fonte: www.salete.sc.gov.br) 

A cidade pertenceu a Taió até 1961, quando atendia 

Comemora o seu aniversário de emancipação no dia 

Tem como atrativo a Gruta Nossa Senhora de Salete, 
um local oratório próprio para as pessoas fazerem 

Teve como evento religioso a Festa Santuário Nossa 
Senhora da Fátima, realizada neste mês de Setembro 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. As formas farmacêuticas foram desenvolvidas 
para facilitar a administração de medicamentos 
a pacientes de faixas etárias diferentes ou em 
condições especiais, e para permitir seu melhor 
aproveitamento. A escolha da forma 
farmacêutica a ser utilizada depende de alguns 
fatores. Analise as assertivas abaixo, e indique 
a INCORRETA e, relação a esses fatores:

A. Dosagem. 
B. Mecanismo de ação. 
C. Natureza termodinâmica. 
D. Local de ação do medicamento. 
 
17. Entre os medicamentos relacionados 

qual não corresponde a um medicamento 
antiparasitário? 

A. Mebendazol. 
B. Benzimidazol. 
C. Albendazol. 
D. Alopurinol. 
 
18. A urocultura, também chamada de urinocultura

ou cultura de urina, é o exame indicado para o 
diagnóstico da infecção urinária. Analise as 
assertivas e indique a CORRETA em relação à 
colheita de urina para cultura:

A. Devido à possibilidade de contaminação da amostra, 
faz se necessário que a colheita‐
exame seja feita em laboratório. 

B. Em geral, colhe-se o jato médio da urina
análise, onde o primeiro jato e o último devem ser 
desprezados. 

C. Antes de colher a urina, é necessário fazer uma 
cuidadosa e rigorosa lavagem dos 
e sabão, enxaguar, enxugar bem e secar.

D. TODAS AS ASSERTIVAS ESTÃO CORRETAS.
 
19. É chamada de interação medicamentosa a 

interferência de um medicamento na ação, na 
absorção, no metabolismo ou na excreção de 
outra substância. Analise as 
e indique a INCORRETA em relação há um tipo 
de interação medicamentosa:

A. Droga – água 
B. Droga – droga 
C. Droga – alimento 
D. Droga – exames laboratoriais 
 
20. Existem cinco classes de imunoglobulina com 

função de anticorpo. Entre 
abaixo, assinale a INCORRETA:

A. IgA 
B. IgM 
C. IgO 
D. IgG 
 
21. Sobre a Lei Orgânica da Saúde, podemos 

afirmar: 
A. É direito da parturiente ser acompanhada durante o 

trabalho de parto por pessoa que seja 
obrigatoriamente membro da família.

B. A oferta de serviços terapêuticos domiciliares não faz 
parte dos serviços de assistência terapêutica 
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.
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ESPECÍFICOS 

As formas farmacêuticas foram desenvolvidas 
para facilitar a administração de medicamentos 
a pacientes de faixas etárias diferentes ou em 
condições especiais, e para permitir seu melhor 
aproveitamento. A escolha da forma 

utilizada depende de alguns 
fatores. Analise as assertivas abaixo, e indique 
a INCORRETA e, relação a esses fatores: 

 

Entre os medicamentos relacionados abaixo, 
qual não corresponde a um medicamento 

A urocultura, também chamada de urinocultura 
ou cultura de urina, é o exame indicado para o 
diagnóstico da infecção urinária. Analise as 
assertivas e indique a CORRETA em relação à 
colheita de urina para cultura: 
Devido à possibilidade de contaminação da amostra, 

se necessário que a colheita‐  para este tipo de 
 

o jato médio da urina para a 
o primeiro jato e o último devem ser 

Antes de colher a urina, é necessário fazer uma 
cuidadosa e rigorosa lavagem dos genitais, com água 
e sabão, enxaguar, enxugar bem e secar. 
TODAS AS ASSERTIVAS ESTÃO CORRETAS. 

É chamada de interação medicamentosa a 
interferência de um medicamento na ação, na 
absorção, no metabolismo ou na excreção de 

 assertivas abaixo, 
e indique a INCORRETA em relação há um tipo 
de interação medicamentosa: 

Existem cinco classes de imunoglobulina com 
função de anticorpo. Entre as relacionadas 
abaixo, assinale a INCORRETA: 

Sobre a Lei Orgânica da Saúde, podemos 

É direito da parturiente ser acompanhada durante o 
trabalho de parto por pessoa que seja 

família. 
A oferta de serviços terapêuticos domiciliares não faz 
parte dos serviços de assistência terapêutica 
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. 

http://www.clicrbs.co
http://www.globo.com)
http://www.globo.com)
http://www.salete.sc.gov.br)
http://www.salete.sc.gov.br)
http://www.clicrbs.co
http://www.globo.com)
http://www.globo.com)
http://www.salete.sc.gov.br)
http://www.salete.sc.gov.br)
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C.  Faz parte do campo de atuação do SUS 
fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 
bebidas para consumo humano. 

D. O Subsistema de Assistência à saúde indígena tem a 
política administrativa centralizada. 

 
22. A padronização de medicamentos é uma 

ferramenta utilizada na farmácia hospitalar 
para assegurar o correto uso de medicamentos. 
A utilização dessa ferramenta traz como 
vantagens, exceto: 

A. Maior facilidade para adoção de protocolos de 
tratamento criteriosos. 

B. Maior facilidade de vigilância farmacológica. 
C. Otimização do atendimento ao paciente através da 

seleção racional de medicamentos. 
D. O aumento no número de fórmulas, resultando em 

um arsenal maior no tratamento de diversas 
patologias. 

 
23. Sobre a absorção de substâncias pelo intestino, 

não podemos afirmar: 
A. O aumento da motilidade gastrintestinal, como 

observado com o uso de metoclopramida, pode 
facilitar a absorção de analgésicos. 

B. Alguns fármacos utilizam-se de transportadores 
presentes no intestino para serem absorvidos, é o 
caso da levodopa utilizada no tratamento da doença 
de Parkinson, que utiliza o transportador da 
fenilalanina para ser absorvida. 

C. O cálcio é absorvido no intestino através de um 
sistema transportador dependente de vitamina D.

D. No intestino, o ferro é absorvido através de difusão 
lipídica simples e a sua velocidade de absorção 
depende do grau de ionização da molécula. 

 
24. As estatinas constituem uma importante classe 

de medicamentos na prevenção de 
aterosclerose. No geral, são medicamentos 
bem tolerados, mas seu uso pode levar a um 
efeito adverso raro e grave. Esse efeito adverso 
é: 

A. Rabdomiólise  
B. Miastenia gravis 
C. Aplasia de medula 
D. Síndrome de Stevens-Johnson 

 
25. Segundo o Código de ética farmacêutico, um 

profissional sem antecedentes, que comete 
uma infração grave deverá ser suspenso por:

A. 3 meses 
B. 1 mês 
C. 6 meses 
D. 12 meses 

 
26. Nível de estoque que ao ser atingido sinaliza 

momento de se fazer uma nova compra. 
a definição de: 

A. Ponto de ressuprimento 
B. Estoque de segurança 
C. Estoque mínimo 
D. Gestão de demanda 
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Faz parte do campo de atuação do SUS  a 
fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

O Subsistema de Assistência à saúde indígena tem a 

A padronização de medicamentos é uma 
ferramenta utilizada na farmácia hospitalar 
para assegurar o correto uso de medicamentos. 
A utilização dessa ferramenta traz como 

Maior facilidade para adoção de protocolos de 

 
Otimização do atendimento ao paciente através da 

O aumento no número de fórmulas, resultando em 
um arsenal maior no tratamento de diversas 

pelo intestino, 

O aumento da motilidade gastrintestinal, como 
observado com o uso de metoclopramida, pode 

se de transportadores 
presentes no intestino para serem absorvidos, é o 
caso da levodopa utilizada no tratamento da doença 
de Parkinson, que utiliza o transportador da 

testino através de um 
sistema transportador dependente de vitamina D. 
No intestino, o ferro é absorvido através de difusão 
lipídica simples e a sua velocidade de absorção 

importante classe 
de medicamentos na prevenção de 
aterosclerose. No geral, são medicamentos 
bem tolerados, mas seu uso pode levar a um 
efeito adverso raro e grave. Esse efeito adverso 

Segundo o Código de ética farmacêutico, um 
profissional sem antecedentes, que comete 
uma infração grave deverá ser suspenso por: 

Nível de estoque que ao ser atingido sinaliza o 
a. Essa é 

27. Sistema de dispensação de medicamentos, no 
qual os medicamentos são dispensados prontos 
para administração e possibilita um maior 
controle da terapia e minimiza problemas 
relacionados a medicamentos:

A. Dose única 
B. Dose coletiva 
C. Dose individualizada 
D. Dose unitária 
 
28. A asma brônquica constitui um dos principais 

problemas do sistema respiratório. Sobre os 
diversos tratamentos utilizados no manejo 
dessa doença, podemos afirmar:

A. A aminofilina é utilizada como um broncodilatador de 
uso inalatório. 

B. O ipatrópio é um antagonista de receptor muscarínico 
utilizado como antiasmático. 

C. Os glicocorticoides inalatórios são agentes utilizados 
na crise aguda asmática. 

D. Os efeitos do uso de salbutamol demoram alguns 
dias para aparecerem, portanto ele não deve ser 
utilizado em uma crise aguda. 

 
29. São ações permitidas ao farmacêutico no 

exercício da profissão em drogarias, exceto:
A. Aplicação de medicamentos por via intramuscular, 

quando prescritos por médico ou dentista.
B. Perfuração de lóbulo auricular. 
C. Realizar a prescrição de medicamentos e outros 

produtos com finalidade terapêutica, cuja 
dispensação não exija prescrição médica, incluindo 
medicamentos industrializados e preparações 
magistrais. 

D. Aplicação de medicamentos por via endovenosa, 
quando prescritos por medico ou dentista.

 
30. Medicamentos que servem para satisfazer às 

necessidades de atenção à saúde da maioria da 
população, e que devem estar sempre 
disponíveis, nas quantidades adequadas, nas 
formas farmacêuticas requeridas e a preços 
que os indivíduos e a comunidade possam 
pagar. São eles: 

A. medicamentos genéricos 
B. medicamentos excepcionais 
C. medicamentos essenciais 
D. medicamentos bioequivalentes 
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de medicamentos, no 

qual os medicamentos são dispensados prontos 
para administração e possibilita um maior 
controle da terapia e minimiza problemas 
relacionados a medicamentos: 

A asma brônquica constitui um dos principais 
problemas do sistema respiratório. Sobre os 
diversos tratamentos utilizados no manejo 
dessa doença, podemos afirmar: 
A aminofilina é utilizada como um broncodilatador de 

é um antagonista de receptor muscarínico 

Os glicocorticoides inalatórios são agentes utilizados 

Os efeitos do uso de salbutamol demoram alguns 
dias para aparecerem, portanto ele não deve ser 

São ações permitidas ao farmacêutico no 
exercício da profissão em drogarias, exceto: 
Aplicação de medicamentos por via intramuscular, 
quando prescritos por médico ou dentista. 

Realizar a prescrição de medicamentos e outros 
produtos com finalidade terapêutica, cuja 
dispensação não exija prescrição médica, incluindo 
medicamentos industrializados e preparações 

Aplicação de medicamentos por via endovenosa, 
scritos por medico ou dentista. 

Medicamentos que servem para satisfazer às 
necessidades de atenção à saúde da maioria da 
população, e que devem estar sempre 
disponíveis, nas quantidades adequadas, nas 
formas farmacêuticas requeridas e a preços 

indivíduos e a comunidade possam 




