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LINGUA PORTUGUESA 
 
 

VOX ANIMALORUM 
 

 (ROBERTO POMPEU DE TOLEDO) 
 
1           Em palpos de aranha, já farto,  

ouvindo cobras e lagartos,  

engulo sapos, dois a dois,  

ponho o carro à frente dos bois,  

tento, numa só cajadada,  

pegar dois coelhos — que nada;  

tropeço, insisto, arrasto as mágoas  

…e dou com os burros n’água.  

No mato, para onde corro,  

10         percebo que estou sem cachorro.  

Gato escaldado, mesmo fraco,  

prossigo, e ao dar com os macacos ordeno:  

“Cada um no seu galho!”— mas se juntam e me avacalho.  

Encaro a cobra e mato — mas qual!  

…esqueço de mostrar o pau.  

Agora chove, e é em vão que falo: 

“Por favor, tirem o cavalo”.  

Aceito o abraço do urso, vacilo  
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20        às lágrimas do crocodilo,  

ouso cantar de galo,  

e no ato apanho o mico e pago o pato;  

sofro, caio, trombo me aleijo  

…enquanto a vaca vai pr’o brejo.  

Engulo mosca além da conta,  

giro como barata tonta,  

e na hora em que a porca torce o rabo,  

que vem a ser, ao fim e ao cabo,  

a mesma em que a onça bebe água,  

30        atraio a porca e a onça, afago-as,  

apresso-me a fugir de esguelha  

…mas fica a pulga atrás da orelha.  

Ouço um tropel.  

O chão sacode.  

Lá vêm: expiatórios bodes,  

criadas cobras, negras ovelhas,  

vacas de presépio em parelha,  

espíritos de porco em revoada…  

Ganho montaria p’ra escapada:  

40         é cavalo dado, um presente  

…mas não aguento e olho os dentes.  

Pronto. Chega de estripolias.  

Moral da história, exata e fria:  

não fosse a bicharada amiga,  

como expor as muitas intrigas,  

as peripécias e as dissídias que fazem parte desta vida?  

Dito o quê, repouso das canseiras  

…pensando na morte da bezerra. 
 

(Junho 13, 2007. Disponível em http://cronicascp.com/2007 ) 
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QUESTÃO 01 

 

A principal estratégia adotada por Roberto Pompeu para construção de seu 

poema é: 

 

a) utilizar linguagem formal, apropriada ao gênero textual. 

b) estabelecer uma série de indagações a serem respondidas pelo leitor. 

c) resgatar de forma original ditos e provérbios populares. 

d) lançar mão da 1ª pessoa do plural, buscando adesão do leitor. 

 

Atente para o fragmento abaixo, a fim de responder às questões 02 e 03: 

 

“Em palpos de aranha, já farto,  

ouvindo cobras e lagartos,  

engulo sapos, dois a dois,  

ponho o carro à frente dos bois..” 

 

QUESTÃO 02 
 

A figura de linguagem presente em “ouvindo cobras e lagartos” é: 

 

a) metáfora. 

b) metonímia. 

c) perífrase. 

d) pleonasmo. 

 

QUESTÃO 03 

 

O significado da expressão “ponho o carro à frente dos bois” é:  

 

a) ser inseguro em suas decisões, imaturo. 

b) tomar uma  decisão precipitada, irrefletida. 

c) ser precavido e atento nas decisões. 

d) tomar uma decisão de forma enstusiástica. 
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QUESTÃO 04 
 
“Lá vêm: expiatórios bodes,  
criadas cobras, negras ovelhas,  
vacas de presépio em parelha,  
espíritos de porco em revoada…” 
  
Neste fragmento, a concordância do verbo destacado está: 
 
a) incorreta, já que a oração não tem sujeito. 
b) correta, uma vez que o sujeito é indeterminado. 
c) incorreta, pois vem um aposto após os dois pontos. 
d) correta, pois o sujeito é composto e posposto ao verbo. 

 

 
QUESTÃO 05 
 
Abaixo há alguns fragmentos do poema e, entre parênteses, uma indicação do 
recurso textual utilizado pelo autor. Assinale a opção que traz a correlação 
INCORRETA: 
 
a) “Engulo mosca além da conta, / giro como barata tonta..” (comparação) 
b) “Aceito o abraço do urso, vacilo / às lágrimas do crocodilo.” (ironia) 
c) “prossigo, e ao dar com os macacos ordeno:/ “Cada um no seu galho!”— mas 

se juntam e me avacalho.”  (intertextualidade) 
d) “Agora chove, e é em vão que falo: / “Por favor, tirem o cavalo”. (polifonia). 
 
 
QUESTÃO 06 
 

Atente para o título do poema  e os sete versos finais (42 a 48).  Verifica-se que, 
EXCETO: 
 
a) Há entre eles uma nítida relação de contradição. 
b) Depois de inúmeros exemplos, trata-se do fecho do tema  - “voz dos animais”. 
c) Os versos finais retomam o que o autor apresentou em outras partes do 

poema. 
d) Como nas fábulas, cujo foco são animais, o autor fala em “moral da história” 

ao fim do poema. 
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QUESTÃO 07 

Considere os verbos do fragmento abaixo: 

Em palpos de aranha, já farto, /  ouvindo cobras e lagartos, /  engulo sapos, dois a 
dois,  
ponho o carro à frente dos bois, / tento, numa só cajadada, / pegar dois coelhos — 
que nada;  
tropeço, insisto, arrasto as mágoas / …e dou com os burros n’água.  
 

Sobre eles, assinale a afirmativa INCORRETA: 

a) O verbo “ouvir” é irregular, apresentando dois radicais distintos em sua 

conjugação. 

b) O verbo “pôr”, irregular e da 2ª conjugação, serve de base para a conjugação 

de supor, compor, repor e outros. 

c) O verbo “tropeçar” é regular e apresenta a variação mórfica tropecei / 

tropeçava para manutenção do fonema /s/ na pronúncia. 

d) Os verbos “dar” e “arrastar”, pertencentes à primeira conjugação, são 

regulares. 

QUESTÃO 08 

No fragmento “Lá vêm: expiatórios bodes,/ criadas cobras, negras ovelhas..”, a 
anteposição do adjetivo concorre para dar uma expressividade adicional. Há 
situações, porém, em que a anteposição do adjetivo ao nome provoca mudança 
semântica. É o que se verifica em: 

a) um imaturo rapaz / um rapaz imaturo 
b) aquela calma cidade / aquela cidade calma 
c) o pobre homem / o homem pobre 
d) este lindo quadro / este quadro lindo 
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QUESTÃO 09 

Atente para os dois fragmentos do poema e as considerações sobre eles: 

(1) Agora chove, e é em vão que falo: 
“Por favor, tirem o cavalo”.  
 
(2) “Ganho montaria p’ra escapada:  

             é cavalo dado, um presente, 
…mas não aguento e olho os dentes.” 
 

 
O autor, com os fragmentos acima, 
 
I – alude a provérbios populares. 
II – modifica o sentido original do 1º, encaminhando a uma leitura literal. 
III – explica o sentido popular do 2º, que não é implícito no texto original. 
IV – cria, no segundo fragmento, uma imagem de arrogância frente ao saber 
popular. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) apenas I, II e III. 
b) apenas I, III e IV. 
c) apenas II, III e IV. 
d) I, II, III, IV. 
  

QUESTÃO 10 

Os encontros vocálicos são fenômenos fonéticos frequentes na língua, em que 
uma vogal (núcleo de sílaba), acha-se contígua a outra vogal (hiato) ou 
semivogal(-ais) – formando ditongo ou  tritongo. Há ainda os encontros 
consonantais (mesma sílaba ou sílabas distintas) e os dígrafos. 

Classificaram-se corretamente tais encontros nas palavras a seguir, EXCETO: 

a) Na palavra “qual” ocorre tritongo e em “chega”, há dígrafo. 
b) A palavra “encontrei” apresenta, simultaneamente, dígrafo, encontro 

consonantal e ditongo. 
c) A palavra “tirem” apresenta ditongo nasal e “engulo”,  dígrafo. 
d) Na palavra “atraio” há tritongo, enquanto em “arrasto” ocorre dígrafo. 
 

66



NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 
QUESTÃO 11 

 

Em relação ao sistema operacional Linux, todas as afirmativas abaixo estão 

corretas, EXCETO: 

 

a) O núcleo do sistema operacional Linux foi desenvolvido originalmente por 

Linus Torvalds. 

b) O comando “ls” é usado para listar o conteúdo de um diretório. 

c) Linux também é o nome de uma versão do sistema operacional Windows. 

d) Debian, Suse e Ubuntu são nomes de distribuições Linux. 

 

 

QUESTÃO 12 

 

Analise as seguintes afirmativas sobre o Microsoft Internet Explorer 7, versão 

português. 

 

I. É possível definir uma ou mais páginas da Web que serão exibidas 

quando o Internet Explorer for aberto. 

II. “Nova janela” e “Exibir Código-Fonte” são opções disponíveis do botão 

“Página” da barra de comandos. 

III. A tecla de atalho F11 permite alternar entre os modos de exibição tela 

inteira e normal da janela do navegador. 

 

São VERDADEIRAS as afirmativas: 

 

a) I e II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I, II e III. 
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QUESTÃO 13 
 
Considere uma planilha do Microsoft Excel, versão português do Office XP, com 
as seguintes células preenchidas, conforme figura abaixo: 
 

 
 
Analise as seguintes afirmativas sobre o resultado de fórmulas com estas células: 
  

I. O resultado da fórmula “=SE(B1>A1;"B1>A1";"B1<=A1")” será “B1>A1”. 
II. O resultado da fórmula “=SE(B2>A2;1;B2<=A2)” será “VERDADEIRO”. 
III. O resultado da fórmula “=SE(A3=B3;A3;B3)” será “B3”. 

 
São VERDADEIRAS as afirmativas: 
 
a) I e II, apenas.  
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 
QUESTÃO 14 
 
Analise as seguintes afirmativas sobre o Microsoft Excel, versão português do 
Office XP: 
 

I. O botão  da barra de ferramentas corresponde à opção “Visualizar 
impressão”. 

II. A opção de menu “Exibir  Cabeçalho e rodapé...” abre a janela 
“Configurar página” na guia “Cabeçalho/rodapé”. 

III. A tecla de atalho “CTRL+1” abre a janela “Formatar células”. 
 
São VERDADEIRAS as afirmativas: 
 
a) I e II, apenas.  
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
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QUESTÃO 15 
 
Em relação ao Microsoft Excel, versão português do Office XP, todas as 
afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 

a) O botão  da barra de ferramentas corresponde à opção “AutoSoma”. 
b) CTRL+A abre a “Janela de Ajuda” do Microsoft Excel. 
c) A função “SOMA” é utilizada para somar todos os números em um intervalo de 

células. 
d) Formatação condicional é um formato que o Microsoft Excel aplica 

automaticamente a células se uma condição especificada for verdadeira. 
 
QUESTÃO 16 
 
Analise as seguintes afirmativas sobre a janela acionada pelo menu “Formatar  
Marcadores e numeração...” do Microsoft Word, versão português do Office XP: 
 

I. A guia “Com marcadores” permite definir o tipo de marcador utilizado em 
um texto organizado em uma estrutura de tópicos. 

II. A guia “Numerada” permite definir um texto em uma estrutura de tópicos 
organizada sequencialmente por números ou letras. 

III. A guia “Vários níveis” permite definir diferentes estilos de lista para um 
texto organizado em uma estrutura de tópicos. 

 
São VERDADEIRAS as afirmativas: 
 
a) I e II, apenas.  
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 
QUESTÃO 17 
 
Em relação aos ícones das barras de ferramentas do Microsoft Word, versão 
português do Office XP, todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 

a)  Exibe as informações que precisam ser preenchidas para que o 
documento atual seja enviado por e-mail para um ou mais destinatários. 

b)  Inicia a verificação de ortografia e gramática. 

c)  Define o nível de zoom para exibição do documento atual. 

d)  Cria um novo documento em branco. 
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QUESTÃO 18 
 
São opções disponíveis no menu “Tabela  Inserir” do Microsoft Word, versão 
português do Office XP, EXCETO: 
 
a) Tabela. 
b) Linhas acima. 
c) Colunas à esquerda. 
d) Bordas e sombreamento. 
 
QUESTÃO 19 
 
Analise as seguintes afirmativas sobre as teclas de atalho do Windows Explorer no 
Microsoft Windows XP, versão português: 
 

I. “CTRL+X” recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência. 
II. “CTRL+S” selecionar todo conteúdo de uma pasta. 
III. “CTRL+C” copia o conteúdo selecionado para a área de transferência. 

 
São VERDADEIRAS as afirmativas: 
 
a) I e II, apenas.  
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 
QUESTÃO 20 
 
São opções disponíveis no menu “Ferramentas” do Windows Explorer no Microsoft 
Windows XP, versão português, EXCETO: 
 
a) Mapear unidade de rede. 
b) Opções de pasta. 
c) Sincronizar. 
d) Escolher detalhes. 
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ATENDENTE DE FARMÁCIA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
QUESTÃO 21 
 
O conceito correto para farmácia é: 

a) Estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade 
de mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e produtos de 
higiene e limpeza (Redação dada pela Lei nº 9.069, de 29/6/95). 

b) Empresa que exerça direta ou indiretamente o comércio atacadista de drogas, 
medicamentos em suas embalagens originais, insumos farmacêuticos e de 
correlatos. 

c) Estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de 
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 
compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade 
hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. 

d) Estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. 

QUESTÃO 22 

O conceito correto para medicamento é:  

a) Substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou 
sanitária. 

b) Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 
profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 

c) Droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, 
destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus 
recipientes. 

d) A substância, produto ou aparelho, cujo uso ou aplicação esteja ligado à 
defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de 
ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, 
ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e 
veterinários. 
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QUESTÃO 23 

Um medicamento que é similar a um produto de referência ou inovador, que se 
pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou 
renúncia da proteção pela patente, ou de outros direitos de exclusividade, 
comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB 
(Denominação Comum Brasileira) ou, na sua ausência, pela DCI (Denominação 
Comum Internacional), tal medicamento é denominado:  

a) Medicamento Similar. 
b) Medicamento de Referência.  
c) Produto Farmacêutico Intercambiável.  
d) Medicamento Genérico.  

QUESTÃO 24 

 

A Lei nº 5.991, de 17de dezembro de 1973, 
dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências.  

Sobre os artigos dispostos nesta Lei, marque verdadeiro ou falso e depois assinale 
a alternativa correta de cima para baixo:  
 
(  )  Art. 1º O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos e 

correlatos, em todo território nacional, rege-se por esta Lei. 
(  )  Art. 2º As  disposições  desta  Lei  não abrangem  as  unidades congêneres 

que integram o serviço público civil e militar da administração direta e indireta, 
da União, dos Estados, do distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios e 
demais entidades paraestatais, no que concerne aos conceitos, definições e 
responsabilidade técnica.  

(  )  Art. 3º Aplica-se  o  disposto  nesta  Lei  às  unidades  de dispensação das 
instituições de caráter filantrópico ou beneficente, sem fins lucrativos. 

 
a) V, V, V           
b) V, F, V       
c) F, V, F          
d) V, F, F    
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QUESTÃO 25 

Quais normas podem ser baixadas pelo Serviço Nacional de Fiscalização da 
Medicina e Farmácia.  

Marque verdadeiro ou falso e depois assinale a alternativa correta: 

(  )  A padronização do registro do estoque e da venda ou dispensação dos 
medicamentos sob controle sanitário especial, atendida a legislação 
pertinente. 

(  ) Os estoques mínimos de determinados medicamentos nos estabelecimentos 
de dispensação, observado o quadro nosológico local. 

(  ) Os medicamentos e materiais destinados a atendimento de emergência, 
incluídos os soros profiláticos. 

a) V, V, V .         
b) V, F, V.      
c) F, V, F.       
d) V, F, F.  

QUESTÃO 26 

A Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, objetiva-se zelar pela fiel observância 
dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que exercem atividades 
profissionais farmacêuticas no País. De acordo com esta Lei todos os itens estão 
corretos, exceto:  

a) O Conselho Federal de Farmácia é o órgão supremo dos Conselhos 
Regionais, com jurisdição em todo o território nacional e sede no Distrito 
Federal. 

b) O Presidente do Conselho Federal é o responsável administrativo pelo 
referido Conselho, inclusive pela prestação de contas perante o órgão federal 
competente. 

c) Serão inscritos, em quadros distintos, podendo representar-se nas 
discussões, em assuntos concernentes às suas próprias categorias: os 
profissionais que, embora não farmacêuticos, exerçam sua atividade (quando 
a lei o autorize) como responsáveis ou auxiliares técnicos de laboratórios 
industriais farmacêuticos, laboratórios de análises clínicas e laboratórios de 
controle e pesquisas relativas a alimentos, drogas, tóxicos e medicamentos; e 
os práticos ou oficiais de farmácia licenciados. 

d) As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são 
necessárias atividades de profissional farmacêutico ficarão livres de prestar 
esclarecimentos ou provar, perante os Conselhos Federal e Regionais que 
essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e registrados. 
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QUESTÃO 27 

O porco, hospedeiro intermediário, ingere os ovos que, ao chegarem no intestino, 
liberam a oncosfera. A oncosfera atravessa a mucosa digestiva, ganha a corrente 
sanguínea e se aloja em vários tecidos ou órgãos do animal. Nesses locais, evolui 
para um estágio larval, chamado cisticerco. Quando o homem hospedeiro 
definitivo ingeri a carne de porco contendo o cisticerco irá desenvolver a do 
doença chamada: 

a) Amebíase. 
b) Ascaridíase. 
c) Ancilostomíase. 
d) Teníase. 

QUESTÃO 28 

É uma doença infecciosa, congênita ou adquirida, que é causada por um 
protozoário de distribuição mundial. Ocorre em animais de estimação e produção 
incluindo suínos, caprinos, aves, animais silvestres, cães, gatos e a maioria dos 
vertebrados terrestres homeotérmicos (bovinos, suínos, cabras, etc.). Acarreta 
abortos e nascimento de fetos mal formados. O gato e outros felídeos, que são os 
hospedeiros definitivos, estão relacionados com a produção e eliminação dos 
oocistos (ovos) e perpetuação da doença, uma vez que somente neles ocorre a 
reprodução sexuada dos parasitos.  

A doença descrita no texto é conhecida como: 

a) Leishmaniose.  
b) Toxoplasmose.  
c) Blastomicose. 
d) Tuberculose.  

QUESTÃO 29 

sobre as drogas e suas ações sobre os principais sistemas orgânicos, todas as 
opçoes estão corretas, exceto: 

a) A vasopressina é um hormônio antidiurético que provoca vasodilação 
generalizada. 

b) Os vasodilatadores de ação indireta são aqueles que inibem a vasoconstrição 
de mediação simpática e que inibem o sistema renina-angiotensina. 

c)  A angiotensina II é um potente vasoconstritor, que atua na elevação da 
pressão arterial. 

d)  Os antagonistas do cálcio causam vasodilatação generalizada, apesar de 
cada agente diferir na distribuição regional deste efeito. 
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QUESTÃO 30 

Relacione a droga com seu efeito. Numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira e marque a opção correta. 

1.Estatinas (  ) Anticoagulante injetável 
2. Heparina (  ) Broncodilatadores 
3. Varfarina (  ) Tratamento de anemia 
4. Aspirina (  ) estimulante respiratório 
5. Ácido fólico (  ) Antiplaquetária 
6. Doxapram (  ) Drogas que reduzem lipídios 
7. Xantinas (  ) Anticoagulante oral 

a) 7, 2, 6, 5, 3, 4, 1 
b) 3, 4, 1, 7, 2, 6, 5 
c) 2, 7, 5, 6, 4, 1, 3  
d) 2, 7, 4, 1, 3, 5, 6  
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