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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia
para o Papai Noel encher de presentes e o sapato
para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.
8.
Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você...
Aquelas coisas de sempre.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

(Luís Fernando Verissimo (in) http://peramblogando.blogspot.com)

Veríssimo e o Natal
Crônica do Natal (de novo)

QUESTÃO 01

1.		 Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles
não sabem que todas as crônicas de Natal já foram
escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque
podem fazer isto sem remorso.
2.		 Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que
Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um facsímile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3.
Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó
levado num assalto, sua dificuldade em se identificar
em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas
contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4.		 Tem as muitas maneiras de atualizar a história
da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis
Magos chegando atrasados porque foram detidos por
patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus
vítima de uma bala perdida).
5.
Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi —
narrada do ponto de vista do boi.
6.		 Todas já foram feitas.
7.		 Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há
meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões
de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram
inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade,
todos os anos recebia encomendas de saudações de
Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não
se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse
feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um
cartão de Natal completamente branco com a frase
“Aquelas coisas de sempre...” num canto, mas acho
que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe
poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a
busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

Pode-se inferir sobre o texto que
a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre
o Natal.
b) o tema natalino nao foi o principal enfoque para o discurso do texto.
c) nao ha referencia aos personagens natalinos.
d) ha uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em
períodos de natal.

QUESTÃO 02
O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o
autor
a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
b) representa o natal como um fato que se intensifica a
cada ano.
c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não
apresenta fatos inusitados.
d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03
Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O
conectivo “mas” representa uma ideia
a)
b)
c)
d)
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contrária.
explicativa.
causal.
conclusiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do
tipo natalino
a)
b)
c)
d)

Assinale a CORRETA correspondência entre o pronome
em negrito e o termo a que ele se refere:

construtivo.
Imagético.
Inovador.
caricaturado.

a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem
escrevê-las de novo”. (todas).
b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente
branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro
do qual saía uma meia: a frase “Aquelas coisas de

QUESTÃO 05

sempre...” num canto, mas acho que este foi conside-

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender
que o intertexto se realizou, por meio da
a)
b)
c)
d)

rado diferente demais”. (cartão).
c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual
saía uma meia:...” (sapato).

paráfrase.
alusão.
referência.
paródia.

d) “Aquelas coisas de sempre”. (coisas).

QUESTÃO 06
Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas
abaixo:

QUESTÃO 09

I.

O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria
que papai noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível titulo de crônica.
II. Os parênteses utilizados na informação (ou um facsimile) podem ser substituídos por dois travessões,
sem nenhum prejuízo à informação.
III. As reticências na frase “Aquelas coisas de sempre...”
significam que uma ideia pode ser completada.

Assinale o único elemento que NÃO participa da organização do texto
a) discurso de autoridade.
b) exposição argumentativa de idéias.
c) recorrência a citações.
d) simples narração dos fatos.

Marque a opção CORRETA:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I e II estão erradas.
A assertiva III está errada.
As assertivas I, II e III estão corretas.
A assertiva II está errada

QUESTÃO 10

QUESTÃO 07
Fazendo um paralelo entre o subtítulo Crônica do Natal

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato,
de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai
Noel encher de preentes e o sapato para entrar no Ano
Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a
ideia semântica de
a)
b)
c)
d)

(de novo) - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é
apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”,
pode-se afirmar que há um (a)
a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.

adição.
conclusão.
explicação.
condição.

b) gradação de idéias.
c) oposição de defesas de tese.
d) ênfase às repetições de idéias natalinas.
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As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:
TEXTO II

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras
“Arca” e “Titanic” um (a)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

descompromissada.
aleatória.
crítica.
ideológica.

paráfrase.
Ironia.
metonímia.
hipérbole.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 12

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé
- texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano
Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido
como um intertexto da paródia, pois

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que
a) em ambos os textos há um propósito contextual da
realidade.
b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta
ideias futuristas.
c) os dois textos se distanciam de temas reais.
d) o texto I esta ligado à objetividade de fatos, enquanto
o texto II se liga à subjetividade.

a)
b)
c)
d)

repete a mesma trajetória marítima.
distancia da referência Bíblica.
aproxima ideias sobre as navegações.
enviesa ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15
O termo NOVO, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de
tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada
no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem
que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode
ser morfologicamente entendido como

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento
abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

a) uma habilidade de identificar palavras em formas e
ações.
b) definição de seres no tempo e espaço.
c) qualificação de palavras de forma generalizada.
d) modificação de termos que apresentam ações.

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de
que um amador solitário construiu a Arca. Um grande
grupo de profissionais construiu o Titanic”.
(Luis Fernando Veríssimo (in) http://pensador.uol.com.br).
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QUESTÃO 18

Conhecimentos Específicos

Antiinflamatórios Não-Esteroidais (AINE) compreendem
importante classe medicamentosa utilizada em todo o
mundo. A respeito destes fármacos, são alternativas verdadeiras, exceto:

QUESTÃO 16

a) A toxicidade renal e gástrica pode ser atribuída à inibição não seletiva da cicloxigenase 1.
b) Não há inibição das lipoxigenases havendo inieficiência desta classe de medicamentos quanto à inibição
de leucotrienos, mediador de inflamação.
c) Os representantes desta classe medicamentosa se
ligam covalentemente às enzimas inflamatórias inativando-as irreversivelmente.
d) É importante o uso em situações em que a reação inflamatória não deve ser inibida, quando se constituem
como proteção orgânica.

A respeito das interações medicamentosas, assinale a opção falsa:
a) Interações físico-químicas, também chamadas de interações farmacológicas, são aquelas que ocorrem na
etapa de excreção quando uma substância que é solúvel somente em uma faixa de pH precipita-se após
a adição de outra substância que modifica o pH do
meio.
b) Exemplo de interação medicamentosa benéficas para
o organismo esta na utilização de determinada substância capaz de interagir quimicamente com agentes
tóxicos antes de sua absorção pelo trato gástrico.
c) A indução enzimática do sistema citocromo P-450 por
um fármaco, faz com que outro fármaco lipossolúvel
seja biotransformado rapidamente formando seus metabólitos inativos ou, às vezes, tão ativos ou mais ativos do que o próprio fármaco.
d) Exemplo de interação se dá entre bromazepam e cafeína levando a excitação, nervosismo e hiperatividade.

QUESTÃO 19
Dentre os fármacos citados a seguir, avalie quais são preconizados para prevenção ou tratamento de crises de angina de peito estável:
I.
II.
III.
IV.

Marque a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 17
Em relação aos opióides, analise as afirmativas em Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e assinale a alternativa correta:
(

(

(

(

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 20
Dentre os fármacos usados em úlcera péptica, citados
abaixo, relacione com seus respectivos mecanismos de
ação:

) Morfina e outros analgésicos opióides têm efeito
antinociceptivo, atuando em vários pontos do sistema nervoso central.
) No uso crônico a inibição de dopamina leva a dependência psíquica e física, funcionando como reforço positivo.
) Os opióides apresentam efeito euforizante que
ocorre devido à liberação de dopamina na via mesolímbica.
) O mecanismo de ação dos opióides é inibitório e
ocorre aumento de liberação pré-sináptica de neurotransmissores.

1.
2.
3.
4.

Omeprazol
Cimetidina
Sucralfato
Misoprostol

(
(
(
(

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

Betabloqueadores
Bloqueadores dos canais de potássio
Nitratos
Antiagregantes plaquetários

) Estímulo da síntese de prostaglandina e fator local de
crescimento epidérmico.
) Inibição da secreção ácida,
por bloqueio competitivo com
histamina.
) Redução da secreção ácida,
por inibição irreversível da
bomba de prótons.
) Supressão da secreção ácida
por inibição da via dependente de AMP cíclico.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

V, V, F, F.
V, F, V, F.
F, F, F, V.
F, V, F, V.

a)
b)
c)
d)
6

2, 4, 1, 3.
3, 2, 1, 4.
2, 3, 4, 1.
4, 1, 3, 2.

[ Caderno 28 ]

Prefeitura de Patos de Minas

QUESTÃO 21

QUESTÃO 25

Situações específicas pedem associações entre antimicrobianos para efetivar o tratamento contra infecções. As
associações abaixo acarretam em prejuízos para o tratamento, exceto:

Observe as afirmativas e marque a alternativa correta:

a)
b)
c)
d)

a) Produto farmacêutico intercambiável é aquele que
apresentar a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação
terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância
sanitária.
b) Medicamento Genérico é aquele que cuja eficácia,
segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião
do registro e que pode ser intercambiável com um medicamento de referência.
c) O medicamento similar é geralmente produzido após
a expiração ou renúncia da proteção patentária de um
medicamento de referência ou de outros direitos de
exclusividade.
d) Biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão
de absorção de um princípio ativo em uma forma de
dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo
na circulação sistêmica ou sua excreção na urina

Antimicrobianos Bacteriostáticos e Betalactâmicos.
Aminoglicosídeos e Antimicrobianos Bacteriostáticos.
Combinações de Betalactâmicos.
Penicilinas e Aminoglicosídeos.

QUESTÃO 22
São exemplos de fármacos proibidos durante a amamentação:
a)
b)
c)
d)

Anfetaminas e Difenidramina.
Anticoncepcionais orais combinados e Cocaína.
Sulfato ferroso e Anfetamina.
Ocitocina e Lítio.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

A aplicação de agentes antineoplásicos pode ter diferentes objetivos terapêuticos além do curativo cujo objetivo é
erradicar a doença e evitar sua reincidência. Correspondem a outros objetivos terapêuticos, exceto:
a)
b)
c)
d)

Conforme as Boas Práticas Farmacêuticas definidas pela
RDC 44, de 17 de agosto de 2009, analise as afirmativas:
I.

Os medicamentos deverão permanecer em área de
circulação restrita aos funcionários, não sendo permitida sua exposição direta ao alcance dos usuários
do estabelecimento, exceto para medicamentos cuja
apresentação da prescrição seja obrigatória, mas que
tenham sido expressamente autorizados e listados
pela ANVISA.
II. Após a prestação do serviço farmacêutico deve ser
entregue ao usuário a Declaração de Serviço Farmacêutico que deve ser elaborada em papel com identificação do estabelecimento, a identificação do usuário
e os dados do serviço farmacêutico prestado.
III. Somente farmácias e drogarias abertas ao público,
com farmacêutico responsável presente durante todo
o horário de funcionamento, podem realizar a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial
solicitados por meio remoto.
IV. O estabelecimento deve manter à disposição dos
usuários, em local de fácil visualização e de modo a
permitir a imediata identificação, lista atualizada dos
medicamentos genéricos comercializados no país,
conforme relação divulgada pela Anvisa.

Preventivo.
Paliativo.
Adjuvante.
Neo-adjuvante.

QUESTÃO 24
São quesitos tratados ou definidos pela Lei 5.991, de 17
de dezembro de 1973, exceto:
a) Para atendimento exclusivo aos seus usuários, os estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor
de medicamentos anódinos, que não dependam de
receita médica, observada a relação elaborada pelo
órgão sanitário federal.
b) É facultado à farmácia ou drogaria manter serviço de
atendimento ao público para aplicação de injeções a
cargo de técnico habilitado, observada a prescrição
médica.
c) Dispõe sobre as normas de vigilância sanitária a que
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes domissanitários, produtos de higiene, cosméticos,
perfumes.
d) É facultado à farmácia ou drogaria manter serviço de
atendimento ao público para aplicação de injeções a
cargo de técnico habilitado, observada a prescrição
médica.

Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)
7

São corretas apenas as afirmativas I e II.
São corretas apenas as afirmativas II e IV.
São incorretas apenas as afirmativas I e IV.
São incorretas apenas as afirmativas II e III.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

São fatores interferentes na biodisponibilidade de um fármaco, exceto:

Em relação a área de armazenamento de uma farmácia
de manipulação, todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, exceto.

a) Velocidade de dissolução do fármaco nos fluidos gastrointestinais.
b) Ponto de fusão do fármaco.
c) Processo de manipulação do medicamento,
d) Excipientes utilizados na formulação do medicamento.

a) Área ou sala de armazenamento: deve ter acesso restrito somente a pessoas autorizadas e ter capacidade
suficiente para assegurar a estocagem ordenada das
diversas categorias de matérias-primas, materiais de
embalagem e de produtos manipulados, quando for o
caso.
b) A área ou sala de armazenamento deve ser mantida
limpa, seca e em temperatura e umidade compatíveis
com os produtos armazenados. Estas condições de
temperatura e umidade devem ser definidas por forma
farmacêutica, monitoradas e registradas.
c) As matérias-primas, materiais de embalagem e produtos manipulados devem ser armazenados sob condições apropriadas de modo a preservar a identidade,
integridade, qualidade e segurança dos mesmos.
d) Deve dispor de área ou local segregado e identificado
ou sistema que permita a estocagem de matérias primas, materiais de embalagem e produtos manipulados, quando for o caso, em quarentena, em condições
de segurança.

QUESTÃO 28
Suspensões são sistemas heterogêneos constituído de
partículas sólidas insolúveis no veículo utilizado, alguns
fatores podem interferir na sua estabilidade, exceto:
a)
b)
c)
d)

Tamanho da partícula.
Densidade da partícula.
Viscosidade do meio.
Floculação.

QUESTÃO 29
São funções da Garantia de Qualidade (GQ) na farmácia
de manipulação, exceto:
a) Terceirizar as atividades da Garantia de Qualidade,
caso a Farmácia não tenha estrutura suficiente para
executa-las.
b) Assegurar a elaboração de especificações, procedimento operação padrão, manual de Boas Práticas de
Manipulação e ordens de manipulação.
c) Realizar treinamento periódico do pessoal envolvido
nas atividades da farmácia.
d) Realizar auditorias e inspeções periódicas, devendo
haver um roteiro para auto-inspeção.
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