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LÍNGUA PORTUGUESA

 
Leia o texto e responda as questões de 1 a 10.

 
Chiclete? Só com hora marcada e tempo 

determinado 
 

Já não é mais novidade que mascar chiclete pode 
ser um ótimo aliado da saúde bucal uma vez que essa 
prática induz a produção de saliva, o detergente natural 
da boca e item fundamental para todo o funcionamento 
dessa área. Mas não pense você que a goma de mascar 
está liberada sem limites. Chiclete só pode ser mascado 
com hora marcada e tempo determinado. 

 
Segundo Karyne Magalhães, cirurgiã

membro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e 
Implantes Faciais e autora do site Botox Goiânia, 
devemos mascar chicletes apenas depois de alguma 
refeição como café da manhã, almoço e jantar.

 
“Isso porque quando mastigamos produzimos 

uma saliva chamada saliva de estímulo. Ela serve como 
iniciadora da nossa digestão, que começa na boca antes 
de passar para o sistema gastro-digestivo. Se ficarmos 
mascando chiclete toda hora, nosso organismo vai 
começar a produzir sempre esse tipo de saliva e vai 
aumentar a produção de suco gástrico para digerir a 
comida que está por vir, mas como nada está sendo 
ingerido, esse ácido pode danificar as paredes do 
estômago, principalmente quando já se tem alguma lesão 
instalada (gastrite ou úlcera)”, diz a especialista. Para ela, 
além de ter hora certa para mascar chicletes, ele ainda 
deve ser saboreado por no máximo 15 minutos para não 
cansar a mandíbula. “Vamos evitar os transtornos 
gástricos e a dor na articulação temporomandibular”, diz 
Karyne. 

 
E as coordenadas não param por aí, pois não é 

qualquer chiclete que faz bem para a saúde bucal, não. 
Gomas super açucaradas fazem tão mal para a saúde 
bucal quanto um doce. “Os chicletes mais indicados s
as gomas de mascar sem açúcar e com xilitol. Mascar 
chicletes sem açúcar aumenta a concentração de 
bicarbonato na saliva, o que é muito bom para restaurar o 
pH bucal”, diz a dentista. 

 
É importante saber também que não é 

recomendado mascar chiclete só de um lado da boca. 
“Devemos mastigar de ambos os lados porque assim 
estimulamos a produção salivar dos dois lados da face, 
assim como a musculatura facial de ambos os lados, 
melhorando o tônus e a circulação sanguínea. É como 
fazer musculação, precisamos treinar braços e pernas dos 
dois lados para que tudo tenha a mesma estética e 
função”, diz Karyne. 

Apesar de estimular a produção salivar, 
preservando a boca saudável, o bom hálito e evitan
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É importante saber também que não é 
recomendado mascar chiclete só de um lado da boca. 
“Devemos mastigar de ambos os lados porque assim 
estimulamos a produção salivar dos dois lados da face, 
assim como a musculatura facial de ambos os lados, 

ônus e a circulação sanguínea. É como 
fazer musculação, precisamos treinar braços e pernas dos 
dois lados para que tudo tenha a mesma estética e 

Apesar de estimular a produção salivar, 
preservando a boca saudável, o bom hálito e evitando 

doenças periodontais, o ato de mascar chiclete não 
substitui uma higienização completa. “Chiclete não 
substitui o uso do fio dental e nem a escovação, mas pode 
ajudar naquele dia em que realmente você não tem como 
escovar os dentes. Mas assim que puder,
higiene bucal para evitar problemas nessa região”, diz a 
dentista. http://www.wscom.com.br

 

1.  Sobre o texto, atente para as seguintes assertivas.
 

I. Especialista aponta alguns benefícios do a
mascar chiclete, embora concorde que essa prática é 
prejudicial à saúde bucal das pessoas. 

II. A produção de saliva provocada pelo mascar de 
chiclete causa lesões nas paredes do estômago, a 
exemplo de gastrite e úlcera. 

III. Embora a especialista mostre ben
chiclete, uma escovação bem feita é a melhor 
maneira para manter a saúde bucal. 

 
Está(ão) FALSA(S): 

 
A. Apenas a assertiva I. 
B. Apenas a assertiva III. 
C. Apenas as assertivas I e II.
D. Apenas as assertivas II e III.
E. As assertivas I, II e III. 

 
2. Considerando o texto, marque como CERTAS (C) ou 

ERRADAS (E) as afirmações abaixo.
 

A. O chiclete já foi considerado um vilão pelos 
dentistas, mas hoje a goma de mascar pode ser uma 
aliada da saúde bucal, pois até as pessoas que 
sofrem de problemas gástricos 
sem restrições.  

B. A especialista faz várias recomendações para que a 
prática de mascar chiclete seja saudável aos 
consumidores.  

C. O único problema da prática de mascar chiclete 
está relacionado, exclusivamente, à quantidade 
excessiva de açúcar presente em sua composição. 

 
A sequência CORRETA é:
 
A. C, E, C. 
B. C, E, E. 
C. E, E, C. 
D. E, C, E. 
E. E, E, E. 
  
3. De acordo com o texto, julgue as afirmativas a seguir
com (V) Verdadeira ou (F) Fals
 

I. A especialista explica que, sem abusar, sabendo 
escolher a hora certa e o produto adequado, o 
chiclete pode ser usado como uma forma de 
fortalecimento da musculatura facial. 
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doenças periodontais, o ato de mascar chiclete não 
substitui uma higienização completa. “Chiclete não 
substitui o uso do fio dental e nem a escovação, mas pode 
ajudar naquele dia em que realmente você não tem como 
escovar os dentes. Mas assim que puder, capriche na 
higiene bucal para evitar problemas nessa região”, diz a 

http://www.wscom.com.br, 20/05/2016 . 

Sobre o texto, atente para as seguintes assertivas. 

Especialista aponta alguns benefícios do ato de 
mascar chiclete, embora concorde que essa prática é 
prejudicial à saúde bucal das pessoas.  
A produção de saliva provocada pelo mascar de 
chiclete causa lesões nas paredes do estômago, a 
exemplo de gastrite e úlcera.  
Embora a especialista mostre benefícios do 
chiclete, uma escovação bem feita é a melhor 
maneira para manter a saúde bucal.  

Apenas as assertivas I e II. 
Apenas as assertivas II e III. 

 

Considerando o texto, marque como CERTAS (C) ou 
ERRADAS (E) as afirmações abaixo. 

O chiclete já foi considerado um vilão pelos 
dentistas, mas hoje a goma de mascar pode ser uma 
aliada da saúde bucal, pois até as pessoas que 
sofrem de problemas gástricos podem consumir 

A especialista faz várias recomendações para que a 
prática de mascar chiclete seja saudável aos 

O único problema da prática de mascar chiclete 
está relacionado, exclusivamente, à quantidade 

presente em sua composição.  

A sequência CORRETA é: 

De acordo com o texto, julgue as afirmativas a seguir 
com (V) Verdadeira ou (F) Falsa: 

A especialista explica que, sem abusar, sabendo 
escolher a hora certa e o produto adequado, o 
chiclete pode ser usado como uma forma de 
fortalecimento da musculatura facial.  
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II. O consumo exagerado do chiclete sem açúcar não 
produzirá acidez no estômago, pois
açúcar é bom para restaurar o pH bucal. 

III. O ato de mascar chiclete é um aliado no combate ao 
mau hálito e até evita doenças periodontais, contudo 
as pessoas com predisposição ou que já sofrem de 
gastrite ou úlcera devem tomar cuidados. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. V, V, V. 
B. F, V, F. 
C. F, F, F. 
D. F, V, V. 
E. V, F, V. 

 
4.  O texto tem por finalidade: 
 

A. Criticar a prática de mascar chiclete com altos teores 
de acúcares.  

B. Informar sobre como, quando e por quanto tempo é 
recomendado mascar chiclete para que 
seja saudável. 

C. Conscientizar as pessoas sobre os malefícios e 
benefícios do ato de mascar chicletes para o 
organismo humano.  

D. Denunciar o consumo exagerado de chicletes. 
E. Investigar as formas de consumo das gomas de mascar 

de modo que proteja a saúde da boca. 
 
5.  Apesar de estimular a produção salivar, preservando a 
boca saudável, o bom hálito e evitando doenças 
periodontais, o ato de mascar chiclete não substitui uma 
higienização completa. 
 

A expressão “apesar de ” dá a ideia de:
 
A. Concessão. 
B. Causa. 
C. Conclusão. 
D. Consequência. 
E. Explicação. 

 
6. Segundo Karyne Magalhães, cirurgiã-dentista

da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e 
Implantes Faciais e autora do site Botox Goiânia
devemos mascar chicletes apenas depois de alguma 
refeição 

 
Assinale a opção que contém a explicação 
ADEQUADA para o uso das vírgulas no fragmento 
acima. 

 
A. Separam o sujeito do predicado da oração.
B. Isolam orações coordenadas assindéticas que 

dispensam conectivos de ligação entre si.
C. Separam termos que, do ponto de 

ligam-se diretamente entre si.  
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O consumo exagerado do chiclete sem açúcar não 
produzirá acidez no estômago, pois a ausência de 
açúcar é bom para restaurar o pH bucal.  
O ato de mascar chiclete é um aliado no combate ao 
mau hálito e até evita doenças periodontais, contudo 
as pessoas com predisposição ou que já sofrem de 
gastrite ou úlcera devem tomar cuidados.  

Criticar a prática de mascar chiclete com altos teores 

como, quando e por quanto tempo é 
recomendado mascar chiclete para que essa prática 

Conscientizar as pessoas sobre os malefícios e 
benefícios do ato de mascar chicletes para o 

Denunciar o consumo exagerado de chicletes.  
Investigar as formas de consumo das gomas de mascar 

 

estimular a produção salivar, preservando a 
boca saudável, o bom hálito e evitando doenças 
periodontais, o ato de mascar chiclete não substitui uma 

A expressão “apesar de ” dá a ideia de:  

dentista, membro 
da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e 
Implantes Faciais e autora do site Botox Goiânia, 
devemos mascar chicletes apenas depois de alguma 

Assinale a opção que contém a explicação 
ADEQUADA para o uso das vírgulas no fragmento 

Separam o sujeito do predicado da oração. 
Isolam orações coordenadas assindéticas que 
dispensam conectivos de ligação entre si. 
Separam termos que, do ponto de vista sintático, 

D. Isolam apostos. 
E. Isolam o adjunto adverbial que aparece no meio da 

oração. 
 

7.  (...) estimulamos a produção salivar dos dois lados da 
face 
 

Quando à predicação verbal, a classificação de 
“estimulamos” é: 

 
A. Verbo de ligação. 
B. Verbo transitivo indireto.
C. Verbo transitivo direto. 
D. Verbo intransitivo. 
E. Verbo transitivo direto e indireto.
 
8. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras 
estímulo, além, açúcar 
respectivamente, como: 
 
A. Monossílabo tônico, proparoxítona, oxítona, 

paroxítona. 
B. Monossílabo tônico, paroxítona, oxítona, paroxítona.
C. Monossílabo tônico, proparoxítona, monossílabo 

tônico, proparoxítona. 
D. Oxítona, paroxítona, monossílabo tônico, paroxítona.
E. Oxítona, proparoxítona, oxítona, proparoxítona.
 
9. Gomas super açucaradas fazem tão mal para a 

bucal quanto um doce. 

É CORRETO afirmar que as palavras destacadas são 
respectivamente: 

 
A. adjetivo, substantivo, adjetivo, substantivo.
B. adjetivo, adjetivo, substantivo,
C. substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo.
D. substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo.
E. substantivo, substantivo, adjetivo, substantivo.
 
10. (...) o ato de mascar chiclete não substitui uma 

higienização completa.  
 

Assinale a opção INCORRETA a respeito da análise 
do fragmento acima. 
 

A. “ato” é o núcleo do sujeito.
B. “substitui” é o verbo transitivo indireto, pois pede 

complemento. 
C. “uma higienização completa” é complemento verbal.
D. “O ato de mascar chiclete” é o sujeito simples, pois 

apresenta um só núcleo.
E. “completa” é o adjunto adnominal do objeto.
 

CONHECIMENTOS GERAIS E NOÇÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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o adjunto adverbial que aparece no meio da 

a produção salivar dos dois lados da 

Quando à predicação verbal, a classificação de 

B. Verbo transitivo indireto. 
 

E. Verbo transitivo direto e indireto. 

Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras  já, 
estímulo, além, açúcar são classificadas, 

Monossílabo tônico, proparoxítona, oxítona, 

Monossílabo tônico, paroxítona, oxítona, paroxítona. 
Monossílabo tônico, proparoxítona, monossílabo 

Oxítona, paroxítona, monossílabo tônico, paroxítona. 
ona, oxítona, proparoxítona. 

super açucaradas fazem tão mal para a saúde 
 

É CORRETO afirmar que as palavras destacadas são 

adjetivo, substantivo, adjetivo, substantivo. 
adjetivo, adjetivo, substantivo, adjetivo. 
substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo. 
substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo. 
substantivo, substantivo, adjetivo, substantivo. 

(...) o ato de mascar chiclete não substitui uma 
 

INCORRETA a respeito da análise 

“ato” é o núcleo do sujeito. 
“substitui” é o verbo transitivo indireto, pois pede 

“uma higienização completa” é complemento verbal. 
“O ato de mascar chiclete” é o sujeito simples, pois 
apresenta um só núcleo. 
“completa” é o adjunto adnominal do objeto. 

CONHECIMENTOS GERAIS E NOÇÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 



Farmacêutico                                                                                       

11. Sobre os aspectos geográficos da Cidade de Matureia 
de acordo com os dados do IBGE, analise as 
assertivas: 

 
I. Encontra-se a uma altitude de 815 metros. 

II. A população, segundo o IBGE, estimada em 2015 
é de 6.441, com área de 84km². 

III. O município está incluído na área geográfica de 
abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo 
Ministério da Integração Nacional. Es
delimitação tem como critérios o índice 
pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.

IV. É o município mais alto do estado da Paraíba.
 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. I, II e III apenas. 
B. I e IV apenas. 
C. III e IV apenas. 
D. I e II apenas. 
E. I, II, III e IV. 
 
12. Desenvolvimento sustentável é o grande desafio do 

século XXI e todos podem colaborar para que 
possamos atingir este importante objetivo. Para que o 
ser humano consiga estabelecer o equilíbrio entre o 
desenvolvimento econômico e a manutenção do meio 
ambiente é preciso tomar algumas providências como, 
EXCETO: 

 
A. Reciclagem de diversos tipos de materiais: reciclagem 

de papel, alumínio, plástico, vidro, ferro, borracha.
B. Tratamento de esgotos industriais e domésticos para 

que não sejam jogados em rios, lagos,
mares. 

C. O desmatamento de florestas e uso de combustíveis 
fósseis, a reciclagem do lixo e a construção de 
depósitos para armazenamento do lixo.

D. Descarte de baterias de celulares e outros 
equipamentos eletrônicos em locais especializados. 
Estas baterias nunca devem ser jogadas em lixo 
comum. 

E. Diminuição na utilização de combustíveis fósseis 
(gasolina, diesel), substituindo
biocombustíveis. 

 
13. Analise as assertivas. 

 
I. A dengue é uma doença febril causado por uma 

infecção viral, que é transmitida por mosquito 
chamado de Aedes aegypti.  

II. O Aedes aegypti, é um mosquito muito difícil de ser 
controlado, seus ovos são muito resistentes e podem 
sobreviver no meio ambiente durante meses à espera 
de água da chuva para completar seu ciclo de 
desenvolvimento. 
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Sobre os aspectos geográficos da Cidade de Matureia 
de acordo com os dados do IBGE, analise as 

se a uma altitude de 815 metros.  
A população, segundo o IBGE, estimada em 2015 

O município está incluído na área geográfica de 
abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo 
Ministério da Integração Nacional. Esta 
delimitação tem como critérios o índice 
pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. 
É o município mais alto do estado da Paraíba. 

Desenvolvimento sustentável é o grande desafio do 
século XXI e todos podem colaborar para que 
possamos atingir este importante objetivo. Para que o 
ser humano consiga estabelecer o equilíbrio entre o 
desenvolvimento econômico e a manutenção do meio 

biente é preciso tomar algumas providências como, 

Reciclagem de diversos tipos de materiais: reciclagem 
de papel, alumínio, plástico, vidro, ferro, borracha. 
Tratamento de esgotos industriais e domésticos para 
que não sejam jogados em rios, lagos, córregos e 

O desmatamento de florestas e uso de combustíveis 
fósseis, a reciclagem do lixo e a construção de 
depósitos para armazenamento do lixo.  
Descarte de baterias de celulares e outros 
equipamentos eletrônicos em locais especializados. 

baterias nunca devem ser jogadas em lixo 

Diminuição na utilização de combustíveis fósseis 
(gasolina, diesel), substituindo-os por 

A dengue é uma doença febril causado por uma 
a por mosquito 

é um mosquito muito difícil de ser 
são muito resistentes e podem 

sobreviver no meio ambiente durante meses à espera 
de água da chuva para completar seu ciclo de 

III. Após o contato com água, o ovo depositado dá origem 
a uma larva, e posteriormente a um mosquito, em 
menos de 10 dias, o que torna o
espécie de reprodução muito rápida.

De acordo com as afirmativas, está(ão) CORRETA(S) 
a(s)afirmações: 

 
A. Apenas I. 
B. Apenas III. 
C. Apenas I e II. 
D. Apenas I e III. 
E. I, II e III. 

14. A sessão de sexta-feira (15), primeiro dia de discussão 
sobre o processo de impeachment 
Rousseff (PT), foi destinada a falas da defesa e da 
acusação e pronunciamento dos partidos políticos com 
representantes na Câmara.

O jurista _________________, um dos autores do 
pedido de impeachment, foi o primeiro a subir à 
tribuna e disse que “pedaladas fiscais” cometidas 
pelo governo não são “meras infrações 
administrativas”, mas, sim, “um crime contra a 
pátria". Ele afirmou ainda que Dilma comete
“golpe” ao “quebrar o país” e “mascarar” a situação 
econômica, para garantir a reeleição. 

                                           

A alternativa que completa CORRETAMENTE a 
lacuna acima é: 

 
A. Miguel Reale Júnior. 
B. Sergio Moro. 
C. Joaquim Barbosa. 
D. José Eduardo Cardozo. 
E. Marco Aurélio Melo. 

 
15. Sobre Nova República e Brasil Contemporâneo 

associe a 2ª coluna de acordo com os presidentes da 1ª 
coluna e em seguida assinale a alternativa que 
corresponde com a numeração CORRETA. 

 
1. Tancredo Neves 
2. Fernando Henrique Cardoso
3. José Sarney 
4. Fernando Collor de Mello

 
 (   ) Em 1986 o governo decretou um conjunto de 

medidas econômicas de choque anti
(entre outras, congelamento de preços e salários 
por um ano e a substituição do cruzeiro pelo 
cruzado como unidade monetária, valendo este 
1.000 cruzeiros.  

(    ) O início do governo foi marcado por reforma na 
estrutura e divisão dos ministérios, por um plano 
econômico de impacto (inclusive com a volta do 
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Após o contato com água, o ovo depositado dá origem 
a uma larva, e posteriormente a um mosquito, em 

dias, o que torna o Aedes aegypti uma 
espécie de reprodução muito rápida.  

De acordo com as afirmativas, está(ão) CORRETA(S) 

feira (15), primeiro dia de discussão 
sobre o processo de impeachment da presidente Dilma 

, foi destinada a falas da defesa e da 
acusação e pronunciamento dos partidos políticos com 
representantes na Câmara. 

__________, um dos autores do 
pedido de impeachment, foi o primeiro a subir à 
tribuna e disse que “pedaladas fiscais” cometidas 
pelo governo não são “meras infrações 
administrativas”, mas, sim, “um crime contra a 
pátria". Ele afirmou ainda que Dilma cometeu um 
“golpe” ao “quebrar o país” e “mascarar” a situação 
econômica, para garantir a reeleição.                                     

                                           Fonte:gl.globo.com/17/04/2016. 

A alternativa que completa CORRETAMENTE a 

 

Sobre Nova República e Brasil Contemporâneo 
associe a 2ª coluna de acordo com os presidentes da 1ª 
coluna e em seguida assinale a alternativa que 
corresponde com a numeração CORRETA.  

Fernando Henrique Cardoso 

Mello 

(   ) Em 1986 o governo decretou um conjunto de 
medidas econômicas de choque anti-inflacionário 
(entre outras, congelamento de preços e salários 
por um ano e a substituição do cruzeiro pelo 
cruzado como unidade monetária, valendo este 

(    ) O início do governo foi marcado por reforma na 
estrutura e divisão dos ministérios, por um plano 
econômico de impacto (inclusive com a volta do 
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cruzeiro como unidade monetária), que conteve 
tendências hiperinflacionárias, e por uma forte 
recessão.  

(   )Gravemente enfermo, não pôde tomar posse em 15 
de março de 1985. O vice assumiu a presidência 
interinamente, e em caráter definitivo em 21 de 
abril.  

( ) Início de governo foi marcado pelo 
aprofundamento de reformas: ajustes no plano 
econômico que mantêm a inflação em baixo 
patamar, privatização de empresas estatais e 
reforma da Constituição.  

 
A. 3 – 4 – 1 – 2 
B. 1 – 2 – 3 – 4 
C. 4 – 2 – 1 – 3 
D. 2 – 3 – 4 – 1 
E. 2 – 3 – 1 – 4 

 
16. Os 513 deputados vão ser chamados pelo nome e os votos 

serão colhidos por secretários posicionados na mesa, 
próximos ao presidente da Câmara. A ordem de votação 
foi definida pelo presidente da Câmara e confirmada pelo 
Supremo Tribunal Federal. 
 
O primeiro estado brasileiro que iniciou a votação, com 
cada um de seus deputados federais, no processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff foi:

                                          Fonte:gl.globo.com/17

A. Paraíba. 
B. São Paulo. 
C. Roraima. 
D. Ceará. 
E. Pernambuco. 
 
17. Sobre as ‘pedaladas fiscais’ do governo Dilma analise 

as afirmativas: 

 

I. A "pedalada fiscal" foi o nome dado à prática do 
Tesouro Nacional de atrasar de forma proposital o 
repasse de dinheiro para bancos (públicos e também 
privados) e autarquias, como o INSS.

II. Ao deixar de transferir o dinheiro, o governo 
apresentava todos os meses despesas menores do 
que elas deveriam ser na prática e, assim, ludibriava 
o mercado financeiro e especialistas em contas 
públicas. 

III. No campo político e judicial, as pedaladas são vistas 
como um possível crime de responsabilidade fiscal.

 
De acordo com as afirmativas, está(ao) 
CORRETAS(S) a(s)afirmativa(s): 
 

A. Apenas I. 
B. Apenas III. 
C. Apenas I e II. 
D. Apenas I e III. 
E. I, II e III. 
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cruzeiro como unidade monetária), que conteve 
tendências hiperinflacionárias, e por uma forte 

(   )Gravemente enfermo, não pôde tomar posse em 15 
. O vice assumiu a presidência 

interinamente, e em caráter definitivo em 21 de 

) Início de governo foi marcado pelo 
aprofundamento de reformas: ajustes no plano 
econômico que mantêm a inflação em baixo 
patamar, privatização de empresas estatais e 

Os 513 deputados vão ser chamados pelo nome e os votos 
serão colhidos por secretários posicionados na mesa, 
próximos ao presidente da Câmara. A ordem de votação 
foi definida pelo presidente da Câmara e confirmada pelo 

primeiro estado brasileiro que iniciou a votação, com 
cada um de seus deputados federais, no processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff foi: 

gl.globo.com/17/04/2016. 

Sobre as ‘pedaladas fiscais’ do governo Dilma analise 

A "pedalada fiscal" foi o nome dado à prática do 
Tesouro Nacional de atrasar de forma proposital o 
repasse de dinheiro para bancos (públicos e também 

arquias, como o INSS. 
Ao deixar de transferir o dinheiro, o governo 
apresentava todos os meses despesas menores do 
que elas deveriam ser na prática e, assim, ludibriava 
o mercado financeiro e especialistas em contas 

as pedaladas são vistas 
como um possível crime de responsabilidade fiscal. 

De acordo com as afirmativas, está(ao) 

 
18. Todos são iguais perante a lei, sem 

qualquer natureza, nos termos seguintes, EXCETO:
 
A. Homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição.
B. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei.
C. É sempre livre a man

inclusive o anonimato. 
D. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem. 

E. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício do
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias.

 

19. Em conformidade com as Disposições Gerais 
determinadas no art. 37 da Constituição de 1988, a lei 
disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando 
especialmente:  

I. As reclamações relativas à prestação dos serviços 
públicos em geral, asseguradas a manutenção de 
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 
periódica, externa e interna, da 
serviços. 

II. O acesso dos usuários a registros administrativos e 
a informações sobre atos de governo, facultando 
observação do disposto no art. 5º, X, referentes à 
remuneração dos servidores públicos.

III. A disciplina da representação contra o exerc
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou 
função na administração pública.

Está(ao) CORRETA(S) a(s)  Afirmativa(s):
 
A. I, apenas. 
B. II, apenas. 
C. III, apenas. 
D. I e III apenas. 
E. I, II e III. 

 
20. De acordo com o art. 6º da Lei Orgânica do 

Município de Matureia ao
 

I. Recusar fé aos documentos públicos.
II. Criar distinções entre brasileiros ou preferenciais 

entre si. 
III. Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a 

remição de dívidas, sem interesse público justificado 
sob pena de nulidade do ato.
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Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, nos termos seguintes, EXCETO: 

Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição. 
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. 
É sempre livre a manifestação do pensamento, 

 
É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral 

É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias. 

Em conformidade com as Disposições Gerais 
determinadas no art. 37 da Constituição de 1988, a lei 
disciplinará as formas de participação do usuário na 

nistração pública direta e indireta, regulando 

      
As reclamações relativas à prestação dos serviços 
públicos em geral, asseguradas a manutenção de 
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 
periódica, externa e interna, da qualidade dos 

O acesso dos usuários a registros administrativos e 
a informações sobre atos de governo, facultando 
observação do disposto no art. 5º, X, referentes à 
remuneração dos servidores públicos. 
A disciplina da representação contra o exercício 
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou 
função na administração pública. 

Está(ao) CORRETA(S) a(s)  Afirmativa(s): 

De acordo com o art. 6º da Lei Orgânica do 
Município de Matureia ao Município é vedado:  

Recusar fé aos documentos públicos. 
Criar distinções entre brasileiros ou preferenciais 

Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a 
remição de dívidas, sem interesse público justificado 
sob pena de nulidade do ato. 
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Está(ao) CORRETA(S) a(s)  Afirmativa(s):
 
A. I, apenas. 
B. II, apenas. 
C. III, apenas. 
D. I e III apenas. 
E. I, II e III. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 
21. Sobre a participação social na gestão do SUS, a Lei 

Federal Nº 8.142/1990 criou instâncias colegiadas 
para promover o controle social em cada esfera de 
governo. 
 
Dentre as alternativas abaixo, marque a opção 
CORRETA em relação às instâncias colegiadas.

 
A. Tem caráter periódico e deliberativo. 
B. Composição de governo, profissionais de saúde e 

sindicatos. 
C. Atua na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde.  
D. Decisões serão homologadas pelo Secretário de Saúde 

em cada esfera do governo. 
E. Atua no controle do planejamento dos aspectos 

econômicos e financeiros. 
 
22. Marque a alternativa CORRETA que 

significado conceitual de Vigilância: 

“desenvolve ações de monitoramento contínuo do 
país/estado/região/município/território, por meio de 
estudos e análises que revelem o comportamento dos 
principais indicadores de saúde, priorizando questõe
relevantes e contribuindo para um planejamento de 
saúde mais abrangente.” 

 
A. Vigilância Epidemiológica. 
B. Vigilância Sanitária. 
C. Vigilância Ambiental. 
D. Vigilância da Situação de Saúde.  
E. Vigilância em Saúde. 

 
23. Marque a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA para os respectivos significados:
 

1.  Incidência  
2. Notificação compulsória  
3. Prevalência  
4. Coeficiente  
5. Morbidade 

 
 ( ) É ato obrigatório para doenças de risco 

epidemiológico. 
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Está(ao) CORRETA(S) a(s)  Afirmativa(s): 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS   

Sobre a participação social na gestão do SUS, a Lei 
Federal Nº 8.142/1990 criou instâncias colegiadas 

controle social em cada esfera de 

Dentre as alternativas abaixo, marque a opção 
CORRETA em relação às instâncias colegiadas. 

 
Composição de governo, profissionais de saúde e 

estratégias e no controle da 

Decisões serão homologadas pelo Secretário de Saúde 

Atua no controle do planejamento dos aspectos 

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao 
 

desenvolve ações de monitoramento contínuo do 
país/estado/região/município/território, por meio de 
estudos e análises que revelem o comportamento dos 
principais indicadores de saúde, priorizando questões 
relevantes e contribuindo para um planejamento de 

Marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA para os respectivos significados: 

obrigatório para doenças de risco 

(   ) É comportamento das doenças ou dos agravos à 
saúde em uma população.

( ) É força com que subsistem as doenças na 
coletividade. 

(  ) É a relação entre o número de eventos reais e os 
que poderiam aconteceram.              

(  ) Corresponde ao número de casos novos de uma 
morbidade. 
 

A. 3-5-2-1-4   
B.  5-3-2-1-4  
C.  2-5-3-4-1  
D.  4-2-1-3-5    
E. 2-3-5-4-1 

 
24. A respeito do financiamento do SUS, marque a 

alternativa que NÃO corresponde à um dos blocos 
de financiamento do Pacto de Gestão da Saúde:

 
A. Atenção Básica. 
B. Investimentos na Rede de Serviços de Saúde.
C. Atenção de Média e Alta 

Ambulatorial e Especializada.
D. Assistência Farmacêutica.
E. Gestão do SUS. 

25. Com base nas especificações de uso dos recursos do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS), marque a 
alternativa que NÃO corresponde como são 
alocados: 

A. Despesas de custeio e de 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta. 

B. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 

C. investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 

D. Percentual mínimo no Orçamento Geral da União
E. Investimentos previstos em lei orçamentária, de 

iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

26. Considerando à participação da iniciativa privada no 
SUS, marque a alternativa q
orientação da Constituição Federal de 1988:

 
A. As instituições privadas poderão participar de forma 

suplementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entid
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

B. É vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos. 
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(   ) É comportamento das doenças ou dos agravos à 
saúde em uma população. 

) É força com que subsistem as doenças na 

(  ) É a relação entre o número de eventos reais e os 
que poderiam aconteceram.               

(  ) Corresponde ao número de casos novos de uma 

A respeito do financiamento do SUS, marque a 
alternativa que NÃO corresponde à um dos blocos 
de financiamento do Pacto de Gestão da Saúde: 

Investimentos na Rede de Serviços de Saúde. 
Atenção de Média e Alta Complexidade. 
Ambulatorial e Especializada. 
Assistência Farmacêutica. 

Com base nas especificações de uso dos recursos do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS), marque a 
alternativa que NÃO corresponde como são 

Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 

Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

investimentos previstos no Plano Quinquenal do 

Percentual mínimo no Orçamento Geral da União 
Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Considerando à participação da iniciativa privada no 
SUS, marque a alternativa que NÃO preconiza 
orientação da Constituição Federal de 1988: 

As instituições privadas poderão participar de forma 
suplementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

É vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com 



Farmacêutico                                                                                       

6 

C. É vedada a participação direta ou indireta de empresas 
ou capitais estrangeiros na assistência
salvo nos casos previstos em lei.  

D. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
E. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento, bem como a coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado 
todo tipo de comercialização. 

27. De acordo com a Lei Federal 8.080/1990, são 
objetivos do Sistema Único de Saúde
EXCETO 

A. A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes.  

B. A identificação e divulgação dos fatores 
determinantes da saúde. 

C. A formulação de política de saúde destinada a 
promover evolução econômica e social.

D. A assistência às pessoas por intermédio de ações 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

E. A realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

28. Em 2006, o Ministério da Saúde, publicou os Pactos 
pela Saúde, definindo prioridades e organizando a 
operacionalização das ações de saúde. 

 
Analise as alternativas abaixo e marque a opção que 
NÃO representa às prioridades definidas no Pacto 
pela Vida: 

 
A. Fortalecimento da Atenção Básica. 
B. Saúde do Idoso.  
C. Redução da mortalidade materna e neonatal.
D.  Controle do câncer do colo do útero e d
E. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 

saúde às doenças emergentes e endemias.
 
29. Observe a figura abaixo e assinale a alternativa  

CORRETA 
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É vedada a participação direta ou indireta de empresas 
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento, bem como a coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado 

De acordo com a Lei Federal 8.080/1990, são 
objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS, 

A identificação e divulgação dos fatores 

A identificação e divulgação dos fatores 

A formulação de política de saúde destinada a 
promover evolução econômica e social. 
A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde.  
A realização integrada das ações assistenciais e das 

Em 2006, o Ministério da Saúde, publicou os Pactos 
pela Saúde, definindo prioridades e organizando a 

saúde.  

Analise as alternativas abaixo e marque a opção que 
NÃO representa às prioridades definidas no Pacto 

Redução da mortalidade materna e neonatal. 
Controle do câncer do colo do útero e da mama.  

Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias. 

Observe a figura abaixo e assinale a alternativa  

 

 
Os sintomas representados
característicos da doença:

 
A. Zika Vírus 
B. Dengue 
C. Chikungunya  
D. Febre Amarela 
E. Hepatite b 
 
30. De acordo com a Constituição Federal, art. 200, 

Sistema Único de Saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei, EXCETO:

  
A. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

B. Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem 
trabalhador. 

C. Incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico.

D. Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde. 

E. Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

 
31. Os medicamentos sujeitos à Controle Especial são 

regulamentados pela Portaria Nº 344/98 da SVS/MS, 
que classificou estes em listas específicas e 
estabeleceu regras para a dispensação. 
 
De acordo com esta regulamentação marque a 
alternativa CORRETA
para liberação permitida do medicamento 
Fenobarbital. 

 
A. Receituário de Controle Especial “C1” e quantidade 

para até 60 dias de tratamento.
B. Notificação de Receita Azul “B” e quantidade para até 

60 dias de tratamento. 
C. Receituário de Controle Especial “C1” e quantidade 

para até 30 dias de tratamento.
D. Receituário de Controle Especial “C1” e quantidade 

para até 180 dias de tratamento.
E. Notificação de Receita “B” e quantidade para até 30 

dias de tratamento. 
 

32. Com relação às etapas da Farmac
alternativa CORRETA que diz respeito à 
Biotransformação: 

 
A. É a passagem de um fármaco da corrente sanguínea 

para os tecidos. 
B. É a retirada do fármaco do organismo, seja na forma 

inalterada ou na de metabólitos ativos e/ou inativos.
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Os sintomas representados, na figura acima, são 
característicos da doença: 

De acordo com a Constituição Federal, art. 200, ao 
aúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei, EXCETO: 

Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 
Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 

Incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Ordenar a formação de recursos humanos na área de 

Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 

medicamentos sujeitos à Controle Especial são 
regulamentados pela Portaria Nº 344/98 da SVS/MS, 
que classificou estes em listas específicas e 
estabeleceu regras para a dispensação.  

De acordo com esta regulamentação marque a 
CORRETA para prescrição e quantidade 

para liberação permitida do medicamento 

Receituário de Controle Especial “C1” e quantidade 
para até 60 dias de tratamento. 
Notificação de Receita Azul “B” e quantidade para até 

Controle Especial “C1” e quantidade 
para até 30 dias de tratamento. 
Receituário de Controle Especial “C1” e quantidade 
para até 180 dias de tratamento. 
Notificação de Receita “B” e quantidade para até 30 

Com relação às etapas da Farmacocinética, marque a 
alternativa CORRETA que diz respeito à 

É a passagem de um fármaco da corrente sanguínea 

É a retirada do fármaco do organismo, seja na forma 
inalterada ou na de metabólitos ativos e/ou inativos. 
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C. É a passagem do fármaco do local em que foi 
administrado para a circulação sistêmica.

 
 
D. É a velocidade com que os fármacos atingem o sítio 

de ação e são eliminados do organismo, bem como 
dos diferentes fatores que influenciam na quantidade 
de fármaco a atingir o seu sítio. 

E. É a transformação do fármaco em outra(s) 
substância(s), por meio de alterações químicas, 
geralmente sob ação de enzimas inespecíficas.

 
33. Com relação às Interações Medicamentosas, marque 

a alternativa que não corresponde aos fatores que 
influenciam a incidência destas interações:
 

A. Ordem de administração. 
B. Via de administração. 
C. Tempo de administração. 
D. Posologia. 
E. Forma farmacêutica. 

 
34. Os antibióticos são responsáveis por atuar no 

combate às infecções e possuem várias formas de 
atuação farmacológica. Dentre as alternativas abaixo, 
assinale a opção que não apresenta antibióticos que 
atuam na inibição da síntese de peptidioglicanos:

 
A. Levofloxacino. 
B. Aztreozam. 
C. Cefalotina. 
D. Oxacilina. 
E. Cefepima. 

 
35. Enumere os parênteses abaixo acordo com as listas 

de medicamentos sujeitos à controle especial da 
Portaria 344/98 da SVS/MS e suas atualizações, em 
seguida, marque a alternativa com a sequencia 
CORRETA: 

 
1. Listas A1 e A2 
2. Listas A3, B1 e B2 
3. Lista C1  
4. Lista C3 
5. Lista C4  

 
(   ) Psicotrópicos, Receituário Azul
(    ) Entorpecentes, Receituário Amarelo
( )Controle Especial, Receituário Branco 

carbonado ou 2 vias. 
(  )Antirretrovirais, Receituário Branco 

ou 2 vias. 
(  ) Imunossupressores, Receituário Branco carbonado 

ou 2 vias. 
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ssagem do fármaco do local em que foi 
administrado para a circulação sistêmica. 

É a velocidade com que os fármacos atingem o sítio 
de ação e são eliminados do organismo, bem como 
dos diferentes fatores que influenciam na quantidade 

É a transformação do fármaco em outra(s) 
substância(s), por meio de alterações químicas, 
geralmente sob ação de enzimas inespecíficas. 

Com relação às Interações Medicamentosas, marque 
a alternativa que não corresponde aos fatores que 

am a incidência destas interações: 

Os antibióticos são responsáveis por atuar no 
combate às infecções e possuem várias formas de 
atuação farmacológica. Dentre as alternativas abaixo, 
assinale a opção que não apresenta antibióticos que 
atuam na inibição da síntese de peptidioglicanos: 

acordo com as listas 
de medicamentos sujeitos à controle especial da 
Portaria 344/98 da SVS/MS e suas atualizações, em 
seguida, marque a alternativa com a sequencia 

) Psicotrópicos, Receituário Azul. 
Entorpecentes, Receituário Amarelo. 

( )Controle Especial, Receituário Branco 

)Antirretrovirais, Receituário Branco carbonado 

(  ) Imunossupressores, Receituário Branco carbonado 

A. 1-2-3-4-5   
B. 4-1-3-5-2    
C. 2-1-3-5-4   
D. 3-1-2-5-4   
E. 3-4-2-1-5 
 
36. A Diabetes tipo 1 é diagnosticada quando o organismo 

produz pouca ou nenhuma insulina endógena para 
atuar no controle metabólico da glicose, sendo 
necessário o uso de insulina regularmente para suprir 
esta deficiência. Marque a alternativa que apresenta 
insulina de maior duração:

 
A. Glulisina 
B. Aspart 
C. Lispro 
D. Regular 
E. NPH 
 
37. Enumere os parênteses

conceitos de formas farmacêuticas sólidas e em 
seguida marque a alternativa com a 
CORRETA: 
 
1. Comprimidos  
2. Drágeas  
3. Cápsulas  
4. Supositórios 

 
(  )Apresentações semi

fundem à temperatura corporal.
( )Revestimento gelatinoso que impede a 

desintegração nas porções superiores do trato 
digestivo. O revestimento protetor apresenta várias 
camadas contendo substâncias ativas o

(  )Forma farmacêutica de formato variável, em geral 
discoide, obtida por compressão. Contém uma ou 
mais drogas, aglutinante e excipiente adequados, 
prensados mecanicamente.

(  ) Uma ou mais drogas acrescido de excipientes não 
prensados e colocados em um invólucro gelatinoso 
ou amiláceo. 

 
A. 1-3-2-4   
B. 4-3-2-1  
C. 3-2-1-4    
D. 2-1-4-3    
E. 4-2-1-3 
 
38. Um efeito colateral comum após uso contínuo por 

pacientes em tratamento com medicamentos 
Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina
a tosse, causada pela bradicinina acumulada devido a 
inativação da enzima que a degrada.  Para sanar estes 
efeitos, são utilizados os bloqueadores dos receptores 
da AT1 da Angiotensina II. Dentre as alternativas 
abaixo, marque a opção que apresenta medi
bloqueador dos receptores AT1:
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A. Enalapril 
B. Losartana 
C. Verapamil 
D. Metoprolol 
E. Nifedipino 
  
39. A estabilidade dos medicamentos pode ser afetada 

pode fatores intrínsecos e este monitoramento e 
avaliação faz parte do controle de qualidade de 
medicamentos. Dentre as alternativas abaixo, marque 
a opção que não corresponde a fatores intrínsecos 
ligados a fabricação do medicamento.

 
A. Interação entre fármacos e os solventes ou adjuvantes
B. pH. 
C. Qualidade do recipiente. 
D. Presença de impurezas. 
E. Temperatura. 

 
40. Não são atribuições do Farmacêutico:

 
A. Realizar pequenas cirurgias ambulatórias.
B. Desempenhar funções de dispensão ou manipulação de 

fórmulas magistrais e farmacêuticas  quando a  serviço do 
público em geral, em órgãos, laboratórios, setores ou  
estabelecimentos farmacêuticos. 

C.  Análise prévia, análise de controle e análise fiscal de 
insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral.

D.  Gerenciamento de depósitos de produtos farmacêuticos de 
qualquer natureza. 

E. Elaboração de laudos técnicos e a realização de p
técnico-legais relacionadas com atividades, produtos, 
fórmulas, processos e métodos farmacêuticos. 

 
---------------------------------------------------
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