PREFEITURA MUNICIPAL DE
FRONTEIRA - MG
NOVA RAZÃO SOCIAL:

Concurso Público nº 01/2016

CADERNO DE PROVAS
Preencha com seu nome completo

Cargo Pretendido
FARMACÊUTICO
Senhor(a) Candidato(a),

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado,
carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados no envelope plástico fornecido na
entrada.
Deverá ficar sobre a mesa apenas LÁPIS, BORRACHA, CANETAS E DOCUMENTO DE
IDENTIDADE;
3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição;
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente
assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade;
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal;
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de
calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura;
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos.
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala;
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais;
11. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha de Rascunho
e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta;
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO haverá 2ª
via;
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova;
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma
resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas;
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este
Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências.
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova;
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança;
19. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova;
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas;
21. O gabarito bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15
horas do dia 23/05/16;
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA!
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Marque a alternativa ERRADA:
a) No processo de aquisição é importante estabelecer requisitos técnicos e participar da
elaboração de normas administrativas que irão compor o edital, e de procedimentos
que orientem o processo de compra.
b) A recepção de medicamentos é uma das etapas mais importantes do armazenamento
na gerência dos estoques. Consiste no exame detalhado e comparativo entre o que foi
solicitado e o recebido.
c) Uma distribuição de medicamentos deve garantir rapidez e segurança na entrega, e
eficiência no sistema de informação e controle.
d) Selecionar os medicamentos de acordo com o perfil epidemiológico local é muito
importante no momento da dispensação.
2. Sobre a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) podemos afirmar que as
frases abaixo estão corretas, EXCETO:
a) Tendo em vista que a seleção de medicamentos envolve aspectos interdisciplinares e

diferentes saberes, a implementação da CFT deve ser descentralizada e participativa
com caráter multidisciplinar, porém, com uma coordenação única.
b) Para resolver os problemas da falta de descritivos técnicos adequados, do grande
número de impugnação de edital de compra de medicamentos por motivos técnicos e
da ausência de uma Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) é
imprescindível que todo município tenha uma CFT.
c) A CFT não deve ser a responsável pela fixação de critérios de atendimento a
solicitação de medicamentos que não integram a REMUME.
d) É uma instância colegiada, de caráter consultivo e deliberativo, que tem por finalidade
assessorar o gestor e equipe de saúde em assuntos referentes a medicamentos.
3. Em relação à Atenção farmacêutica assinale a alternativa que NÃO condiz com a
prática:
a) É um conceito de prática profissional no qual o paciente é o principal beneficiário das
ações do farmacêutico.
b) São atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de
saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos
em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de
qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos.
c) A atenção é o compêndio das atitudes, dos comportamentos, dos compromissos, das
inquietudes, dos valores éticos, das funções, dos conhecimentos, das
responsabilidades e das habilidades do farmacêutico na prestação da farmacoterapia.
d) Tem como objetivo alcançar resultados terapêuticos definidos na saúde e na qualidade
de vida do paciente.
4. É o estudo dos medicamentos otimizando os gastos financeiros sem prejuízo ao
tratamento do paciente. Diferentes estudos podem ser empregados, sendo que os
principais são: minimização de custo, análise custo-utilidade, custo-benefício e
custo-efetividade. A frase acima é a definição de:
a)
b)
c)
d)

Farmacoeconomia;
Seleção de Medicamentos;
Aquisição de Medicamentos;
Dispensação de Medicamentos.
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5. Marque a alternativa FALSA:
a) A farmacodinâmica relaciona as concentrações do fármaco com sua atividade
antimicrobiana. A suscetibilidade dos microrganismos aos antimicrobianos é
representada pela Concentração Inibitória Mínima (CIM) de cada microrganismo para
cada antimicrobiano.
b) CIM (Concentração Inibitória Mínima) corresponde à maior concentração do
antimicrobiano capaz de inibir o desenvolvimento visível do microrganismo.
c) A farmacocinética estuda a atividade do antimicrobiano no interior do organismo a
partir dos parâmetros de velocidade de absorção, distribuição e eliminação da droga e
de seus metabólitos.
d) Para que o antimicrobiano exerça sua atividade, primeiramente deverá
atingir concentração ideal no local da infecção, ser capaz de atravessar, de forma
passiva ou ativa, a parede celular, apresentar afinidade pelo sítio de ligação no interior
da bactéria e permanecer tempo suficiente para exercer seu efeito inibitório.
6. Sobre farmacovigilância marque a alternativa FALSA:
a) Embora sejam formulados para prevenir, aliviar e curar enfermidades, os produtos
farmacêuticos podem produzir efeitos indesejáveis, maléficos e danosos. Essa
dualidade, às vezes trágica, é significativa para a saúde pública e torna a
farmacovigilância atividade indispensável à regulação sanitária em qualquer país.
b) A farmacovigilância protege as populações de danos causados por produtos
comercializados, por meio da identificação precoce do risco e intervenção oportuna.
c) A avaliação de mortalidade não é uma questão relevante para a farmacovigilância.
d) A farmacovigilância é o trabalho de acompanhamento do desempenho dos
medicamentos que já estão no mercado. As suas ações são realizadas de forma
compartilhada pelas vigilâncias sanitárias dos estados, municípios e pela Anvisa.
7. Dos medicamentos abaixo quais são usados para o tratamento do diabetes
melittus:
I. Insulina glargina
II. Gliclazida
III. Benzoato de Alogliptina
IV. Maleato de Rosiglitazona
a)
b)
c)
d)

Apenas II;
Apenas I, II e IV;
Todos;
Apenas I e II.

8. Quais fatores abaixo NÃO afetam a biodisponibilidade de um medicamento?
a)
b)
c)
d)

Forma – farmacêutica;
Vias de administração;
Esquema posológico;
Características físico-químicas.
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9. Marque a informação CORRETA sobre os medicamentos abaixo:
a) A Nifedipina é um antagonista competitivo dos receptores adrenérgicos beta-1 e
beta-2. Não possui atividade agonista no receptor beta-adrenérgico, mas possui
atividade estabilizadora de membrana em concentrações que excedam 1-3 mg/L,
embora tais concentrações são raramente alcançadas durante tratamento oral.
b) Loratadina é um anti-histamínico tricíclico potente, de ação prolongada, com atividade
seletiva, antagônica, nos receptores H1 periféricos. Loratadina é rapidamente
absorvida no tubo digestivo, após a ingestão oral.
c) O Omeprazol é um medicamento que pertence à classe dos antiácidos e
anti-ulcerosos, sendo por isso capaz de reduzir a quantidade de ácido produzida no
estômago.
d) A glimepirida é um agente antidiabético de uso oral, derivado da guanidina ao
contrário das sulfamidas, a glimepirida não estimula a secreção de insulina, não tendo,
por isso, ação hipoglicemiante em pessoas não-diabéticas. Em diabéticos, a
glimepirida reduz a hiperglicemia, sem o risco de causar acidentes hipoglicêmicos,
exceto em caso de jejum ou de associação com insulina ou sulfonilureias.
10. O objetivo primordial do tratamento da Hipertensão Arterial é a redução da
morbidade e da mortalidade cardiovasculares. Assim, os anti-hipertensivos devem
não só reduzir a pressão arterial, mas também os eventos cardiovasculares fatais e
não-fatais, e, se possível, a taxa de mortalidade. Sobre os medicamentos antihipertensivos NÃO podemos afirmar que:
a) Captopril é um fármaco do tipo IECA, inibidor da enzima conversora da angiotensina,
bloqueando a transformação da angiotensina I em II no sangue e nos tecidos.
b) A Valsartana pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como antagonistas
do receptor da angiotensina II, os quais ajudam no controle da pressão arterial alta.
c) O tartarato de Metoprolol é usado como adjuvante na terapia da insuficiência cardíaca
crônica sintomática, levando a um aumento da sobrevida.
d) Os bloqueadores dos canais de cálcio são um grupo de drogas frequentemente
prescritas no tratamento da hipertensão arterial. Dentre eles, os mais usados na
prática clínica são atenolol e propranolol.
11. O Decreto 7.508/11 dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. As instâncias de
pactuação consensual entre os entes federativos são denominadas:
a)
b)
c)
d)

Comissões cogestoras;
Comissões intergestoras;
Comissões federativas;
Comissões organizativas.
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12. Julgue os itens subsequentes referentes à visita domiciliar realizada pelas
Equipes de Saúde da Família e assinale a resposta CORRETA:
a) As atribuições de cuidado devem ser pactuadas entre equipes de profissionais de
saúde, família e cuidador, podendo a administração de medicamentos, conforme
prescrição médica, exceto em vias parenterais, ser atribuída ao cuidador.
b) A assistência domiciliar compreende o conjunto de atividades prestadas no domicílio a
pacientes clinicamente estáveis, cujas condições de saúde exijam intensidade de
cuidados acima das modalidades ambulatoriais, mas que possam ser mantidos em
casa, assistidos por equipe exclusiva para esse fim.
c) A piora clínica que justifique internação domiciliar ou hospitalar do paciente e a
ausência de cuidador no domicílio são condições para o desligamento do usuário do
serviço de assist6encia domiciliar do Programa da Atenção Básica.
d) O serviço de atenção domiciliar é uma instituição exclusivamente pública, responsável
por gerenciar e operacionalizar a assistência e/ou a internação domiciliar.
13. Analise as proposições abaixo e assinale a resposta INCORRETA relativa à
Reforma Psiquiátrica no Brasil.
a) Vários autos apontam o processo de trabalho de enfermagem em saúde mental
claramente em acordo com as propostas de reinserção social da pessoa com
transtornos mentais, caracterizado por ser ativo e totalmente integrado à equipe
multiprofissional.
b) A desinstitucionalização é uma das principais vertentes, com a consequente
desconstrução da ideia de manicômio e de todos os paradigmas que o sustentam, o
que significa a substituição progressiva dos manicômios por outras práticas
terapêuticas e a valorização da cidadania do doente mental.
c) Os instrumentos materiais mais evidentes atualmente são os Centros de Atenção
psicossocial (CAPS), hospitais – dia, enfermarias e ambulatórios em hospitais gerais.
d) A Reforma Psiquiátrica veio acontecendo há várias décadas, a partir do final dos anos
setenta, como um movimento que mostra as inconveniências do modelo que
fundamentou os paradigmas da psiquiatria clássica.
14. Assinale a alternativa que descreve o objetivo da Emenda Constitucional
número 29:
a)
b)
c)
d)

Alterar a organização da atenção básica do sistema Único de Saúde.
Modificar a composição dos Conselhos de Saúde.
Reinterar a universalidade e a integralidade da assistência à saúde.
Assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de
saúde.

15. Para financiar as ações de saúde da Atenção Básica existe um recurso que é um
valor per capita, denominado Piso da Atenção Básica. Este recurso pode ser usado
para:
a)
b)
c)
d)

Financiar ações de vigilância epidemiológica e pagar servidores inativos.
Subvencionar instituições filantrópicas que prestam serviços de saúde ao município.
Pagamento de despesas com ações de saúde de média complexidade.
Aquisição de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde.
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16. O Sistema Único de Saúde no Brasil foi regulamentado pelas Leis 8.080 e 8.142
de 1990. Os instrumentos de gestão que contêm os detalhes do conteúdo destas
leis denominam-se:
a)
b)
c)
d)

Orçamentos fiscais.
Normas operacionais básicas.
Programação pactuada integrada.
Lei complementar.

17. O Ministério da Saúde em 2015 lançou um Plano Nacional de Enfrentamento à
Microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika. Este plano constitui-se de
alguns eixos fundamentais, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Mobilização e combate ao mosquito.
Atendimento às pessoas.
Desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa.
Reabilitação de crianças com microcefalia, com ou sem alteração no sistema nervoso
central.

18. A Portaria 2121 de dezembro de 2015 para reforçar as ações voltadas ao
controle e redução dos riscos pelas equipes da atenção básica, dispõe sobre as
seguintes ações, EXCETO:
a) Realizar ações e atividades de educação sobre o manejo clínico, incluindo ações de
combate a vetores, especialmente em casos de surtos e epidemias.
b) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas de manejo ambiental e outras
formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.
c) Orientar a população de maneira geral e a comunidade em específico sobre sintomas,
riscos e agente transmissor de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva.
d) Encaminhar os casos identificados como de risco epidemiológico e ambiental para as
equipes de endemias quando não for possível ação sobre o controle de vetores.
19. De acordo com a Lei que define a Relação Nacional de Ações e Serviços de
Saúde (RENASES), a integralidade da assistência à saúde é definida como:
a) Acesso equânime e participativo à rede de saúde.
b) Ações que se iniciam na Rede Primária de Atenção a saúde e se completam na Rede
Quaternária de atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário conforme
pactuado pelos gestores.
c) Acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica.
d) Ações que se iniciam e completam na Rede de Atenção à Saúde, mediante
referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas
Comissões Intergestoras.
20. No Sistema Único de Saúde constituem competências da direção municipal:
a)
b)
c)
d)

Coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
Executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
Definir os sistemas de vigilância epidemiológica.
Gerenciar laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
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PROVA DE PORTUGUÊS
Injusto e subdesenvolvido
São Paulo — Meu filho foi obrigado ontem a baixar ao pronto-socorro (do Hospital
São Paulo), acometido de intoxicação alimentar. Dois anos atrás, minha mulher tivera
idêntico problema, mas em Davos (Suíça) e também foi levada a um pronto-socorro.
Dirão os otimistas (ou conformistas) que é covardia comparar o Brasil justo com a
Suíça. Mas eu fui educado a acreditar que ser humano é tudo igual, suíço, brasileiro,
hondurenho ou somali. Logo, seu sofrimento deve ser tratado da mesma forma. Ilusão, eu
sei, mas não consigo me conformar com menos.
A diferença entre PS suíço e o brasileiro (embora de um hospital-escola) não é a
diferença entre um mundo e outro. É um abismo planetário.
Tudo na Suíça (equipamentos, instalações, limpeza, atenção da equipe) foi
radicalmente diferente, radicalmente melhor. Não que o pessoal do Hospital São Paulo
fosse rude, indiferente ou algo do gênero. Simplesmente, eles têm tanto trabalho que o
paciente fica jogado a um canto. E não é figura de linguagem. É literal.
Macas nos corredores, com pacientes em estado que dá a sensação de ser
terminal. Sujeira inevitável. Tanto que o enfermeiro, quando meu filho disse que sentia
náuseas, aconselhou-o a virar para o canto e vomitar ali no chão mesmo. No chão de
uma enfermaria repleta de pacientes em estado certamente delicado.
Nem sequer verificaram a febre do rapaz. Já em Davos, minha mulher ficou o
tempo todo com aparelhos monitorando seus batimentos cardíacos, sua pressão e sei lá
mais o quê.
É possível que seja de fato covardia comparar o Brasil com a Suíça, ainda que a
comparação envolva o Estado mais rico deste pobre país e um hospital localizado na
parte mais rica da cidade (o pedaço central de sua zona Sul). Mas é inescapável
constatar que o presidente se engana quando diz que o Brasil não é um país
subdesenvolvido, é apenas injusto. É, infelizmente, as duas coisas.
Clóvis Rossi

21. Quanto às afirmativas abaixo referentes aos argumentos usados pelo autor,
somente uma NÃO é pertinente:
a) Ele prevê a objeção dos que discordam do encaminhamento da argumentação e refuta
antecipadamente a objeção.
b) O redator não ignora que existam opiniões contrárias à sua – ele sabe disso, mas
também ―sabe‖ que elas não são convincentes.
c) Ele não acha absurda sua comparação entre os países, uma vez que, para ele, tudo é
uma questão de humanidade, e não deve ter tratamento diferenciado.
d) O redator se apoia na ideia de que não se pode generalizar, pois a situação colocada
em referência é um caso atípico.
22. Em relação ao conhecimento do autor a respeito da realidade analisada, só NÃO
procede:
a)
b)
c)
d)

Ele trabalha com suposições e informações de outrem.
Ele tem conhecimento direto da realidade analisada.
Ele esteve presente aos locais de que fala.
Ele testemunhou aquilo sobre o qual está escrevendo.
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23. ―Mas é inescapável constatar que o presidente se engana quando diz que o Brasil
não é um país subdesenvolvido, é apenas injusto. É, infelizmente, as duas coisas.‖
Quanto às palavras destacadas, é CORRETO afirmar:
a) Ambas são conjunções integrantes e introduzem duas orações objetivas diretas.
b) Ambas são conjunções integrantes, sendo que a 1ª introduz uma oração subjetiva e a
2ª, uma objetiva direta.
c) Ambas são conjunções subordinativas, introduzindo uma oração adverbial.
d) A primeira é conjunção integrante introduzindo uma oração substantiva, e a segunda
uma conjunção subordinativa introduzindo uma oração adverbial.
Texto
―Olho vivo para não maltratar o português. Preste atenção ao enunciado. Se fugir do
tema, copiar o texto apresentado ou fazer uma narração (relato de uma história), a
redação será anulada.‖ (retirado de um jornal destinado a estudantes).
24. Nesse trecho, o autor quis dizer a respeito da importância de se fazer bom uso
da norma culta da língua. O pior de tudo foi que o próprio redator “maltratou o
português”, em sua construção, quando fez o uso INDEVIDO de:
a) maltratar;
b) fugir;
c) copiar;
d) fazer.
Moda tem que parar de sacrificar modelos
Chegou a um nível irresponsável e escandaloso a magreza das modelos nas semanas
brasileiras de moda. As garotas, muitas delas recém-chegadas à adolescência, exibem
verdadeiros gravetos como pernas e, no lugar dos braços, carregam espécies de varetas
desconjuntadas. De tão desencarnadas e enfraquecidas, algumas chegam a se
locomover com dificuldade quando têm que erguer na passarela os sapatos pesados de
certas coleções.
Usualmente consideradas arquétipos de beleza, essas modelos já estão se acercando de
um estado físico limítrofe, em que a feiura mal se distingue da doença.
Essa situação tem o conluio de todo o meio da moda, que faz vista grossa da situação,
mesmo sabendo das crueldades que são impostas às meninas e das torturas que elas
infligem a si mesmas para permanecerem desta maneira: um amontoado de ossos, com
cabelos lisos e olhos azuis.
Uma rede de hipocrisia se espalhou há anos na moda, girando viciosamente, sem parar:
os agentes de modelos dizem que os estilistas preferem as moças mais magras, ao passo
que os estilistas justificam que as agências só dispõem de meninas esqueléticas. Em
uníssono, afirmam que eles estão apenas seguindo os parâmetros de beleza
determinados pelo "mercado" internacional  indo todos se deitar, aliviados e sem culpa,
com os dividendos debaixo do travesseiro.
Alguns, mais sinceros, dizem que não querem "gordas", com isso se referindo àquelas
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que vestem nº 36. Outros explicitam ainda mais claramente o que pensam dessas
modelos: afirmam que elas não passam de "cabides de roupas".
Enquanto isso, as garotas emagrecem mais um pouco, mais ainda, submetidas também a
uma pressão psicológica descomunal para manterem, em pleno desenvolvimento juvenil,
as características de um cabide.
[...]
Para uma semana de moda, que postula um lugar forte na sociedade brasileira, é um
disparate e uma afronta que ela exiba a decrepitude física como modelo a milhões de
adolescentes do país.
Para a moda como um todo, que vive do sonho de embelezar a existência, a forma como
os agentes e os estilistas lidam com essas moças é não apenas cruel, mas uma
blasfêmia. Eles, de fato, não estão afirmando a grandeza da vida, mas propagando a
fraqueza e a moléstia.
O filósofo italiano Giorgio Agamben escreveu que as modelos são "as vítimas sacrificiais
de um deus sem rosto". É hora de interromper esse ritual sinistro. É hora de parar com
essas mistificações da moda, que prega futuros ecológicos, convivências fraternais e
fantasias de glamour, enquanto exibe nas passarelas verdadeiros flagelos humanos.
25. Ao fazer uso das expressões “varetas desconjuntadas”, “desencarnadas e
enfraquecidas” e “nível irresponsável e escandaloso”, os jornalistas manifestam:
a)
b)
c)
d)

Um sentimento de repugnância;
Um sentimento de inveja;
Um sentimento de cobiça;
Um sentimento de peculiaridade.

26. Para o autor do texto, a exposição feita pelos estilistas dessas modelos pode
representar um risco:
a)
b)
c)
d)

Uma vez que essas modelos podem sofrer sérias consequências na saúde.
Uma vez que acabam prejudicando o mercado dos outros tipos de tamanho.
Uma vez que infringem os padrões estabelecidos pela mídia.
Uma vez que influenciam milhares de adolescentes a buscarem a imitação.

Texto
―Desde 1º de maio de 2009, estão em vigor as novas regras ortográficas da língua
portuguesa. No entanto, a obrigatoriedade da aplicação só aconteceu no dia 1º de janeiro
deste ano, 2016, quando a nova ortografia será considerada correta. Apesar de alterar
apenas 0,5 % das palavras da língua portuguesa no Brasil, as mudanças foram
percebidas de imediato quando começaram a ser adotadas.‖
27. Dentre as alterações ocorridas na nossa língua, podemos citar:
I. O alfabeto ganha três letras.
II. O fim do trema.
III. Emprego do hífen.
IV. Emprego do acento agudo.
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É CORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Somente as alternativas I e III estão corretas;
Somente as alternativas I, II e IV estão corretas;
Somente as alternativas II, III e IV estão corretas;
Todas as alternativas estão corretas.

Texto para as questões 28 e 29.
Fome
Pudessem minhas mãos falar às tuas
e dizer-lhes: sim, quero-te muito.
Pudesse eu inundar-te de ternura
e no silêncio ter-te, ampla e desnuda.
Que eu não faria versos sobre mim,
nem falaria em rosas, alma, lua.
Pudesse o meu olhar adormecer-te,
colher-te, fresca e firme, a forma viva.
Que coisas não faria nesta vida?
Que coisas não seria?
28. A “forma viva” de que fala o texto:
a) Consiste numa alusão ao contorno não apenas físico, mas também espiritual da
amada.
b) Consiste numa alusão exclusiva do contorno físico da pessoa amada.
c) Consiste numa ampliação de sentido no que se refere à vida, exclusivamente
espiritual.
d) Consiste apenas numa referência da anatomia da pessoa amada.
29. A fome de que trata o título:
a)
b)
c)
d)

É o simples desejo de uma satisfação da carne.
É um apetite pelos aspectos mais sublimes do relacionamento amoroso.
É o grande desejo inconsequente e irracional pela relação passional entre os seres.
É estritamente focado nos desejos idealizados da mente humana em relação aos
problemas do mundo.

30. Todas as locuções adjetivas abaixo estão corretamente relacionadas a seus
adjetivos, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

de águia – aquilino;
de aluno – docente;
de criança – pueril;
de velho – senil.
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Texto para questões 31 e 32
Donos do mundo
Você é um sundae polvilhado com Ovomaltine. Pelo menos do ponto de vista dos
micróbios. Existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no
planeta. Para elas, seu corpo é o paraíso, um lugar cheio de oásis onde água e comida
jorram o tempo todo, na forma de água, sais minerais e gordura e proteínas. Cada um dos
seus poros é como um restaurante onde tudo isso sai de graça. Em troca, elas deixam
seu corpo fedendo. As axilas são mais problemáticas porque são as praças de
alimentação mais concorridas, com glândulas que produzem mais óleos e proteínas de
que elas gostam. E isso porque a pele nem tem tantas bactérias assim, comparado com a
parte de dentro. A realidade assusta. Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células. E
abriga 100 trilhões de bactérias. Da próxima vez que se olhar no espelho, lembre-se: 90%
do que está ali não é você, mas uma megacivilização de microrganismos.
Alexandre Versignassi
31. No texto é feita uma comparação entre:
a)
b)
c)
d)

Poros – restaurante;
Sundae – polvilho;
Bactérias – planetas;
Corpo – praças.

32. Há o emprego de várias metáforas como recurso expressivo, no intuito de
descrever de forma surpreendente a presença de bactérias em nosso corpo. NÃO
houve o emprego de metáfora em:
a) ―E isso porque a pele nem tem tantas bactérias assim, comparado com a parte de
dentro.‖.
b) ―As axilas são mais problemáticas porque são as praças de alimentação mais
concorridas...‖.
c) ―Para elas, seu corpo é um paraíso...‖.
d) ―existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta.‖.
33. Nos enunciados abaixo, assinale aquele em que o parônimo ou homônimo foi
empregado ADEQUADAMENTE de acordo com o SEGUNDO citado entre
parênteses.
a) As multas (infringidas – infligidas) aos motoristas que cometem (inflações –
infrações) de trânsito não são (vultuosas – vultosas).
b) O técnico estava na (iminência – eminência) de ser demitido, pois eram (fragrantes
– flagrantes) as divergências entre ele e a diretoria do clube.
c) Ele (ratificou – retificou) não mudando a data do pagamento da inscrição, sendo
cobrada (taxa – tacha) de juros para quem não cumprir o determinado.
d) Depois de algumas (sessões – seções) de treino, o jovem piloto, pela sua ousadia, foi
(tachado – taxado) de louco pelos adversários.
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34. A mensagem dessa tirinha apoia-se no duplo sentido de uma palavra através de
um recurso:
a)
b)
c)
d)

Vida – homonímia;
Balanço – polissemia;
Balanço – sinonímia;
Vida – polissemia.

35. Analise as palavras no quadro abaixo.
Rubrica – látex – ruim – lêvedo – novel –
condor – caracteres – juniores
É CORRETO o que se afirma a respeito das palavras do quadro.
a)
b)
c)
d)

Há três palavras oxítonas;
Há cinco palavras paroxítonas;
Há duas palavras contendo ditongo oral;
Há duas palavras proparoxítonas.

36. Assinale a alternativa em que uma das palavras dos pares está grafada
INCORRETAMENTE.
a)
b)
c)
d)

Jazigo – prezado;
Fuzil – fuzível;
Coalizão – proeza;
Cozer – vazar.

37. Assinale a alternativa que a preposição entre parênteses NÃO está adequada,
antecedida ao pronome relativo.
a)
b)
c)
d)

A proposta que concordo é a que consta na ata da última reunião. (com)
É essa máquina que eu tenho me incomodado tanto que eu quero vender. (com)
Todos que simpatizaram com o cantor ficaram decepcionados. (com)
Tudo isso que fomos favoráveis será benéfico para o nosso projeto. (a)
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38. Considere a frase abaixo e assinale a alternativa INCORRETA quanto à análise
gramatical ou linguística a respeito dela.
Aluga-se salas
para comércio.
a) Se a frase, conforme está escrita, for passada para a passiva analítica,
gramaticalmente, ela apresentará erro.
b) De acordo com a norma padrão da língua, o verbo alugar deveria sofrer flexão de
número, pois concorda com o sujeito paciente ―salas‖.
c) Embora essa frase esteja na estrutura da voz passiva, não é usada pelo falante para
evidenciar o sujeito passivo, e sim para indeterminar o agente, no sentido de ―Alguém
aluga salas para comércio‖.
d) Apesar da frase apresentar um problema de concordância, conforme a perspectiva da
gramática normativa, esta não afeta o emprego no uso atualizado, pois pode ser
empregada em qualquer contexto, seja formal ou informal.
39. Atente-se para as orações abaixo.
I.
II.
III.
IV.

O sábio que o julgaram decepcionou a todos.
O artista que você é me surpreende a cada dia.
Há no coração sombrio um eco brando e sonoro que adormece quando rio.
Os alunos pelos quais o livro foi lido ficaram assustados.

Levando em consideração os pronomes relativos nelas utilizados, é CORRETO
afirmar que os mesmos exercem sintática e respectivamente função de:
a)
b)
c)
d)

Predicativo do objeto – predicativo do sujeito – sujeito – agente da passiva;
Predicativo do sujeito – predicativo do sujeito – sujeito – complemento nominal;
Objeto direto – predicativo do sujeito – sujeito – agente da passiva;
Objeto direto – predicativo do sujeito – objeto direto – agente da passiva.

“Bagdá tem sido alvo de uma série de explosões nos últimos dias, incluindo até
então raros ataques suicidas e a detonação de quatro carros-bomba na segundafeira, que matou 35 pessoas.”
40. Analisando o texto acima, é INCORRETO afirmar:
a) Não houve infração da norma culta, no que diz respeito ao emprego do verbo matar,
uma vez que ele tem como sujeito o pronome relativo que, que tem como núcleo no
seu termo antecedente a palavra ―série‖.
b) Houve uma infração da norma culta, no que diz respeito ao emprego do verbo matar,
uma vez que ele tem como sujeito ―ataques suicidas‖, tendo, assim, que sofrer flexão
de número.
c) Se o redator tivesse empregado ―mataram‖, a concordância continuaria adequada à
variedade padrão, mas haveria uma leve mudança de informação, pois alteraria o
sujeito da ação verbal.
d) Caso tivesse sido empregado ―mataram‖ em vez de matar, o verbo poderia estar se
referindo a um sujeito composto; ―raros ataques suicidas e detonação de quatro
bombas‖.
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