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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE 01 A 05 SE REFEREM AO TEXTO 
SEGUINTE.

Um país do balacobaco
Mentor Neto

1. Nossa cultura popular é uma enciclopédia 
aberta, envolvente e rica em termos e frases de pro-
fundidade inquestionável. Conhecimento comum, da 
gente simples, do dia a dia, que resultou em gotícu-
las de sabedoria muitas vezes desprezadas. Ao longo 
dos anos venho colecionando inúmeras. Utilizo esta 
enciclopédia aberta como repositório que, acredito, 
poderia ser de amplo emprego por alguns brasileiros.

2. É verdade que algumas dessas expressões 
caíram em desuso, mas nem por isso perderam o bri-
lhantismo. Por exemplo, no escândalo mais recente, 
o caso Intercept Brasil, o conselho “em boca fechada 
não entra mosca” teria sido de profunda utilidade.

3. Há como descrever melhor o trabalho da 
Lava Jato do que com um “cada enxadada uma mi-
nhoca”? Aos acusados ou suspeitos de corrupção, aos 
que se enriqueceram por meios ilícitos, um “bobeou, 
dançou” cai feito uma luva.

4. “Entornar o caldo” me parece adequado 
quando nos referimos à cultura de delações premia-
das na qual estamos imersos. Por falar nisso, os de-
latores encontram um sábio conselho no “ajoelhou, 
tem que rezar” ou, quem sabe, no consagrado “colo-
car a boca no trombone”! Já aos que preferem man-
ter o silêncio, “boca de siri” é o ideal.

5. Alguns personagens desse “bafafá” que 
tomou conta de nossa política são protagonistas tão 
importantes que merecem frases conhecidas de apli-
cação exclusiva, já que “entraram numa fria”. Afinal, 
como descrever mais precisamente o que ocorreu 
com aquele que “foi pego com a boca na botija”?

6. Para os destacados empresários do ramo 
frigorífico, um belo “mamar na vaca você não quer, 
né?” é incontestável. Tenho certeza de que o estima-
do leitor há de concordar.

7. E os deputados e senadores? E os que in-
fringiram acordos? Ou aquilo está “um quiprocó”, 
“um perereco” do caramba mesmo. Alguns ministros 
“aparecem mais que umbigo de vedete”, mas a real é 
que deveriam “sair de fininho”.

8. A verdade é que o País está “do jeito que o 
diabo gosta” e cabe a nós acabar logo com esse “le-
ro-lero” e “partir pras cabeças”. Afinal, amigo, nossa 
situação “está mais feia que bater na mãe”.
IstoÉ, n. 2581, 19 jun. 2019. Adaptado.

QUESTÃO 01

No último parágrafo, o cronista emprega o termo 
"amigo" para se referir a um virtual leitor e, ao longo 
do texto, faz uso de termos e expressões coloquiais 
como, por exemplo, "bafafá" e "do balacobaco", além 
de valorizar adágios da cultura popular para construir 
sua argumentação.

É correto afirmar que essas escolhas permitem inferir 
que o autor
a) rejeita um linguajar coloquial, pois supõe escrever 
para um público habituado a compreender estrutu-
ras mais complexas.
b) despreza as convenções da língua-padrão, por 
acreditar na inaptidão do leitor para decifrar o princi-
pal propósito do seu texto.
c) privilegia apenas o público leitor de escolarização 
superior e bem exigente em relação ao registro mais 
formal da língua materna.
d) pretende conseguir maior identificação com todo 
tipo de leitor, optando por situações de linguagem de 
feição tanto formal quanto informal.

QUESTÃO 02

Avalie as informações sobre aspectos estilísticos e se-
mânticos utilizados pelo autor do texto.

I. No período "Tenho certeza de que o estimado leitor 
há de concordar...", algumas palavras estão emprega-
das no sentido conotativo.
II. Identifica-se a metonímia em um dos sintagmas 
da estrutura frasal "... aos que se enriqueceram por 
meios ilícitos, um 'bobeou, dançou' cai feito uma 
luva". (§3)
III. A locução adjetiva "do balacobaco", presente no 
título, diz respeito a algo inverossímil, descontextua-
lizado e que caiu em desuso. 
IV. Em "Nossa cultura popular é uma enciclopédia 
aberta, envolvente e rica em termos e frases de pro-
fundidade inquestionável” (§1), uma das figuras de 
linguagem empregada é a personificação.
V. A expressão “enciclopédia aberta” (§1) é uma me-
táfora, pois nela as palavras foram retiradas do seu 
contexto convencional e um novo campo de signifi-
cação se instaurou por meio de uma comparação im-
plícita. 

Está correto apenas o que se afirma em
a) II e IV. 
b) IV e V.
c) I, II, III. 
d) I, III e V.
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QUESTÃO 03

Leia os textos seguintes.

Texto I

Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/tag/calhambeque/>. 
Acesso em: 20 jul. 2019.

Texto II

"Alguns personagens desse 'bafafá' que tomou conta 
de nossa política são protagonistas tão importantes 
que merecem frases conhecidas de aplicação exclu-
siva..." (§5)

Considere as duas leituras e preencha corretamente 
as lacunas do texto a seguir.

Toda língua varia no tempo e no espaço. No nosso 
idioma, há inúmeras variações linguísticas, entre as 
quais se destacam as/os _______________, repre-
sentadas/os pelos vocábulos "bafafá" e "calhambe-
que". Eles exemplificam termos que entraram e sa-
íram da moda, caindo em desuso, ou retornam, de 
tempos em tempos, com outros significados. Embora 
classificadas(os) por alguns teóricos como vícios de 
linguagem, são importantes para a manutenção da 
língua e servem de marca _______________. Esse 
tipo de linguagem é utilizado por um determinado 
grupo _______________, fazendo com que este se 
diferencie dos demais falantes da língua. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é
a) gírias / temporal / social
b) jargões / regional / efêmero
c) jargões / vitalícia / itinerante
d) gírias / profissional / histórico

QUESTÃO 04

Na estrutura frasal "Utilizo esta enciclopédia aberta 
como repositório que, acredito, poderia ser de amplo  repositório que, acredito, poderia ser de amplo 
emprego por alguns brasileiros." (§ 1), o termo em 
destaque expressa
a) o lugar de uso da enciclopédia aberta.
b) o modo de utilizar a enciclopédia aberta.
c) o tempo de aplicação da enciclopédia aberta.
d) a intensidade do sentido da enciclopédia aberta.

QUESTÃO 05

Leia a passagem transcrita do texto.

6. Para os destacados empresários do ramo 
frigorífico, um belo “mamar na vaca você não quer, 
né?” é incontestável. Tenho certeza de que o estima-
do leitor há de concordar.

7. E os deputados e senadores? E os que in-
fringiram acordos? Para aquele vai um “não é flor 
que se cheire”. Ou aquilo está “um quiprocó”, “um 
perereco” do caramba mesmo. Alguns ministros 
“aparecem mais que umbigo de vedete”, mas a real é 
que deveriam “sair de fininho”.

8. A verdade é que o País está “do jeito que o 
diabo gosta” e cabe a nós acabar logo com esse “le-
ro-lero” e “partir pras cabeças”. Afinal, amigo, nossa 
situação “está mais feia que bater na mãe”.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma sobre os aspectos gramaticais exem-
plificados.

(   ) Na estrutura frasal "... cabe a nós..." (§8), o sinal 
indicativo de crase está ausente. Todavia, esse sinal 
gráfico deve ser empregado diante de pronomes pes-
soais. 
(   ) Em "E os que infringiraminfringiram acordos?" (§7), a subs-
tituição do termo em destaque por "infligiram" não 
alterará o sentido que se quis dar ao período.
(   ) No que tange à hifenização, a palavra composta 
"lero-lero" (§8) está grafada corretamente, segundo 
o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
(   ) As palavras "incontestável" e "frigorífico" (§6) 
estão acentuadas obedecendo à mesma regra que 
determina a acentuação das palavras "empresários" 
(§6) e "quiprocó" (§7), respectivamente.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) F; F; V; F.
b) V; V; F; V.
c) F; V; V; F.
d) V; F; F; V.
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QUESTÃO 06

Segundo Chalhub (1990, p. 49), "uma mensagem de 
nível metalinguístico implica que a seleção opera-
da no código combine elementos que retornem ao 
próprio código. É necessário observar que o termo 
código sai do seu território linguístico e assume, li-
vremente, conotações mais amplas – aliada à noção 
de linguagem.” 

A esse respeito, leia os textos a seguir.

Texto I 

Disponível em: < http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=54754>. Acesso em: 02 ago. 2019.

Texto II

Disponível em: <https://www.pontofrio.com.br/decoracao/quadrospla-
cas/quadro-placa-decorativa-mdf-frases-mude-14414655.html>. Acesso 
em: 02 ago. 2019.

Texto III

Disponível em: <https://missaopoliglota.com.br/interlinear-books>. Aces-
so em: 02 ago. 2019.

Texto IV 

Disponível em: <https://catalogodeindisciplinas.wordpress.com/page/2/>. 
Acesso em: 02 ago. 2019.

É correto afirmar que o texto que NÃO representa es-
pecificamente a função metalinguística da linguagem 
está exemplificado em
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.

QUESTÃO 07

Suponha que uma instituição de renome nacional 
formulou a seguinte questão hipotética para um 
concurso interno.

Leia o texto.

Disponível em: <https://br.pinterest.com/
pin/483855553707279746/>. Acesso em: 02 ago. 2019.
Disponível em: <https://br.pinterest.com/
pin/483855553707279746/>. Acesso em: 02 ago. 2019.
Disponível em: <https://br.pinterest.com/

No que diz respeito à parte da língua que se ocupa da relação 
entre os verbos e os termos que se seguem a ele e completam 
o seu sentido, a frase que está em desacordo com a norma-pa-
drão da língua portuguesa é
a) "Na verdade eu não quero ir mesmo."
b) "Mas você sempre com a mesma desculpa!"
c) "Não posso, estou muito ocupado ultimamente."
d) "Vamos {...} assistir aquele filme que eu queria?"

Considerando as ementas indicadas para a Língua 
Portuguesa do referido certame hipotético, esse tipo 
de questão contempla especificamente um conteúdo 
gramatical voltado para a

a) regência verbal.
b) concordância verbal.
c) colocação pronominal.
d) concordância nominal.
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QUESTÃO 08

Segundo Silveira Bueno (2014, p. 419), "para melhor 

estruturar o texto, o emprego da pontuação tem por 

objetivo, além de configurar pausa e entonação, se-

parar termos ou orações a fim de garantir a coerên-

cia."

A esse respeito, leia o texto seguinte.

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/351351208406983015/?lp=-
true>. Acesso em: 02 ago. 2019.

Considere os sinais de pontuação do texto e avalie o 

que se afirma.

I. A palavra "flor" deveria ser grafada entre aspas para 

salientar um termo empregado em sentido irônico.

II. Os dois pontos poderiam ser empregados no lugar 

da vírgula, pois apresenta-se um resumo sobre algo 

que foi dito anteriormente. 

III. Na reescrita do texto, o emprego das vírgulas está 

de acordo com a norma-padrão de pontuação em 

"Chuva por mais, que tente, não desbota flor."

IV. Na frase reescrita "Por mais que tente, chuva não, 

desbota flor.", a mudança de posicionamento da se-

gunda vírgula altera tanto a entonação quanto o sen-

tido pretendido.

Está correto apenas o que se afirma em

a) III.

b) IV.

c) I e II.

d) III e IV.

QUESTÃO 09

Atente para os aspectos morfossintáticos analisados 
no artigo de opinião a seguir.

Por que o feedback do cliente é importante para o feedback do cliente é importante para o feedback
seu negócio?

Por que o feedback do cliente é importante feedback do cliente é importante feedback
para o seu negócio? Por ser relevante para que o em-
presário tenha uma visão estratégica sobre os seus 
produtos e serviços e para fornecer informações que 
ajudem a tornar seu negócio mais lucrativo. Essa fer-
ramenta permitirá a ele decisões mais exitosas.

O diferencial que irá destacar a sua marca 
dos concorrentes, cada vez mais, é a qualidade da ex-
periência que você oferece aos seus consumidores. 
Por isso, nada melhor do que utilizar o feedback do feedback do feedback
cliente a seu favor, valendo-se dos mais variados me-
canismos. Os comentários e percepções colhidos por 
meio desse instrumento fornecem dados valiosos 
que poderão definir o sucesso de sua empresa. 
Disponível em: <https://www.onyou.com.br/blog/por-que-o-feedback-
do-cliente-e-importante-para-o-seu-negocio/>. Acesso em: 02 ago. 2019. 
Adaptado.

Considere as informações apresentadas e preencha 

corretamente as lacunas das frases.

No primeiro período do texto, há relação de 

_______________ entre as informações.

Em "Essa ferramenta lhe permitirá decisões mais exi permitirá decisões mais exi-

tosas.", a palavra destacada é um termo integrante 

da oração, cuja função é a de _______________.

Na passagem "Por isso, nada melhor do que utilizar o 

feedback do cliente a seu favor, feedback do cliente a seu favor, feedback valendo-se dos mais 

variados mecanismos.", a oração destacada expres-

sa, em relação à anterior, sentido que responde à 

pergunta: "_______________".

A sequência que preenche corretamente as lacunas 

das frases é

a) consequência / objeto direto / "Para quê?" 

b) causa / complemento nominal / "Por quê?" 

c) consequência e causa / predicativo / "Quando?"

d) causa e consequência / objeto indireto / "Como?"
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QUESTÃO 10

A Carta do leitor é um gênero textual que circula no Carta do leitor é um gênero textual que circula no Carta do leitor
contexto jornalístico, nas revistas e nos jornais prin-
cipalmente. Aparece em seção fixa, denominada 
comumente de Cartas, Cartas à redação, Carta do 
leitor, Painel do leitor, entre outras, reservada à corleitor, Painel do leitor, entre outras, reservada à corleitor, Painel do leitor -
respondência dos leitores.

A esse respeito, leia o texto seguinte.

CENTRÃO

Os tempos já tomaram outros rumos. É pena que o 
novo governo ainda precise depender de negocia-
ções com "camaleões da velha política", que só respi-
ram emendas orçamentárias a seu favor, sem pensar 
na população que os elegeu. Rodrigo Maia, que sabe 
negociar com essa gente melhor que os novatos, tem 
uma oportunidade ímpar de inflar sua biografia polí-
tica ao apoiar a reforma da Previdência sem muitos 
remendos (O centro do Centrão, 5 de junho). Infeliz-
mente, será preciso liberar algumas "verbinhas" para 
obter os votos que economizarão 1,2 trilhão de reais 
em dez anos. Dar os anéis em lugar dos dedos.
Júlio César Drummond

Belo Horizonte-MG

Veja 2.638, ano 52/nº 24, "Leitor", 12 jun. 2019, p.18.

Considere o gênero textual Carta do leitor, a interCarta do leitor, a interCarta do leitor -
textualidade e o dialogismo e avalie o que se afirma 
a esse respeito.

I. A última frase do texto alude a uma expressão 
chula, cujo enunciado é uma resposta a um já dito
em forma de paródia.
II. As aspas em "camaleões da velha política" e em 
"verbinhas" funcionam como um comentário crítico 
implícito; por meio desse recurso tipográfico, o locu-
tor se coloca como juiz das palavras.
III. Embora publicada numa seção específica, essa 
carta, pela estrutura apresentada, preserva todos os 
elementos característicos de qualquer tipo de carta.
IV. O texto, além do caráter apreciativo, revelado no 
seu funcionamento dialógico, é construído com a re-
presentação de outros discursos, configurando uma 
estratégia ideológica.

V. “Centrão” configura-se como uma carta produzida 
em coautoria: o leitor, de quem partiu o texto, e o 
jornalista, criador do texto-fonte no qual o autor da 
carta se baseou para fazer seu comentário.

Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I, III e IV.
c) II, IV e V.
d) III, IV e V.

LEgiSLaçÃO báSiCa

QUESTÃO 11

É de competência exclusiva do Presidente da 
República
a) elaborar o regimento interno da Câmara dos De-
putados.
b) fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Po-
der Executivo, incluídos os da administração indireta. 
c) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução. 
d) apreciar os relatórios sobre a execução dos planos 
de governo, bem como julgar anualmente as contas 
prestadas.

QUESTÃO 12

Considerando a Constituição Federal de 1988 e as 

disposições nela inscritas relativamente à adminis-

tração pública, é correto afirmar que

a) o prazo de validade do concurso público é impror-

rogável.

b) a vinculação ou a equiparação de espécies remu-

neratórias para o efeito de remuneração de pessoal 

do serviço público é admitida.

c) o Poder Público deve realizar processo de licitação 

para aquisição e alienações de bens, bem como con-

tratação de obras e serviços, salvo os casos específi-

cos previstos em lei.

d) os princípios da legalidade, impessoalidade, mo-

ralidade, publicidade e eficiência são privativos da 

administração pública federal, não sendo aplicáveis à 

administração pública estadual, municipal e distrital.
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QUESTÃO 13

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Caranaíba (Lei Municipal n.º 
696/2010), complete as lacunas das frases a seguir.

A _______________ é a investidura do servidor em 
cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacida-
de física ou mental, verificada em inspeção médica 
oficial.

A _______________ é a reinvestidura do servidor es-
tável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada 
a sua demissão por decisão administrativa ou judi-
cial, com ressarcimento de todas as vantagens.

A _______________ é a readmissão ao cargo ante-
riormente ocupado, sem qualquer ressarcimento, do 
servidor efetivo estável que, espontaneamente ou 
não, afastou-se do cargo, assegurada apenas a con-
tagem do tempo de serviço anterior para efeito de 
aposentadoria.

A _______________ é o retorno à atividade de servi-
dor aposentado.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 

das frases é

a) reintegração / recondução / reversão / readaptação

b) recondução / reversão / readaptação / reintegração

c) reversão / readaptação / reintegração / recondução

d) readaptação / reintegração / recondução / reversão

QUESTÃO 14

São consideradas penalidades disciplinares previstas 
no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Caranaíba (Lei Municipal nº 696/2010), EXCETO a
a) remoção.
b) demissão.
c) suspensão.
d) cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

QUESTÃO 15

É correto afirmar que é dever do servidor público civil 
do município de Caranaíba
a) comparecer na repartição às horas de trabalho or-
dinário quando convocado e, facultativamente, às do 
extraordinário, executando os serviços que lhe com-
petirem.
b) desempenhar, com incúria e morosidade, os traba-
lhos de que for incumbido.
c) frequentar cursos legalmente instituídos, para 
aperfeiçoamento ou especialização, ficando às suas 
expensas as respectivas taxas de inscrição e demais 
despesas inerentes.
d) atender com diligência à expedição de certidões 
requeridas para defesa de direito ou esclarecimento 
de situações de interesse pessoal.

INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO 16

O recurso que pode ser utilizado por pessoas mal-in-
tencionadas e está associado a ataques na Internet, 
sendo um dos grandes responsáveis pela propagação 
de códigos maliciosos, disseminação de golpes e ven-
da ilegal de produtos, é o

a) spam.

b) firewall.

c) anti-spyware.

d) desfragmentador.

QUESTÃO 17

Uma pessoa, utilizando o Windows 7 e o Windows 7 e o Windows 7 Google 
Chrome para navegar na Internet, abriu o Windows 
Explorer, selecionou e arrastou uma imagem gravada Explorer, selecionou e arrastou uma imagem gravada Explorer
em seu computador para a caixa de pesquisa do site 
images.google.com  

Essa sequência de ações fará com que o
a) Windows Explorer apague a imagem do computa-
dor.
b) Google pesquise por imagens semelhantes na in-
ternet.
c) Google armazene imagem selecionada no Google 
Drive.
d) Windows Explorer faça Windows Explorer faça Windows Explorer upload da imagem selecioupload da imagem selecioupload -
nada para o Gmail.
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ConHeCIMentos espeCíFICos 

QUESTÃO 21

A fármaco-vigilância está encarregada das análises e 

do gerenciamento dos medicamentos, uma vez que 

os mesmos são lançados no mercado, sendo o foco 

principal a identi fi cação de sinais de alerta ou de se-

gurança. Assim, são defi nidas as fases, tanto as de 

análise como as de gestão de riscos.  

Avalie o que se afi rma sobre a fármaco-vigilância bem 

como acerca das fases de análise e gestão de riscos.

I - A análise de riscos não se caracteriza por ser um 

processo realizado para quanti fi car e avaliar os riscos.

II - A gestão dos riscos é a encarregada da implemen-

tação e, também, do seguimento das medidas regu-

latórias que tenham sido adotadas; assim determi-

nam as medidas preventi vas. 

III - A análise de risco é uma análise dirigida pelos da-

dos, enquanto que a gestão de riscos é dirigida pela 

ação. 

IV - A análise de riscos seguida da análise de gestão 

dos mesmos pode ser resumida nas seguintes etapas: 

identi fi cação de riscos e geração de sinais; quanti fi ca-

ção de riscos, avaliação de riscos, gestão de riscos e 

divulgação.

Está correto apenas o que se afi rma em

a) III.    

b) I e II.

c) I, III e IV.

d) II, III e IV. 

QUESTÃO 18

Complete as lacunas do texto.

No Microsoft Word 2013, para inserir uma imaMicrosoft Word 2013, para inserir uma imaMicrosoft Word -

gem em um documento-texto, um usuário pode 

clicar no local do documento em que deseja inserir 

a imagem, acessar a guia ___________ e clicar em 

_____________. Em seguida, navegar até a imagem 

desejada, selecioná-la e clicar em _____________. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas 

do texto é 

a) Exibir / Imagens / Inserir.

b) Inserir / Imagens / Inserir.

c) Arquivo / Importar / OK.

d) Arquivo / Inserir imagens / OK.

QUESTÃO 19

No LibreOffice Writer, para abrir a janela por meio LibreOffice Writer, para abrir a janela por meio LibreOffice Writer

da qual o número de colunas de uma página de um 

documento-texto pode ser modificado, um usuário 

pode clicar em

a) Formatar e depois em Colunas.

b) Tabela e depois em Configurar Página.

c) Layout da PáginaLayout da PáginaLayout  e depois em Colunas.

d) Arquivo e depois em Configurar Página.

QUESTÃO 20

No Microsoft Excel 2013, a fórmulaMicrosoft Excel 2013, a fórmulaMicrosoft Excel

="distorção" & "distorsão"

a) concatena as palavras distorção e distorsão.

b) exibe a palavra que está ortograficamente correta.

c) verifica se as palavras distorção e distorsão são iguais.

d) verifica se as palavras distorção e distorsão possuem 

o mesmo número de letras.

ConHeCIMentos espeCíFICos

QUESTÃO 21

A fármaco-vigilância está encarregada das análises e 

do gerenciamento dos medicamentos, uma vez que 

os mesmos são lançados no mercado, sendo o foco 

principal a identi fi cação de sinais de alerta ou de se-

gurança. Assim, são defi nidas as fases, tanto as de 

análise como as de gestão de riscos.  

Avalie o que se afi rma sobre a fármaco-vigilância bem 

como acerca das fases de análise e gestão de riscos.

I - A análise de riscos não se caracteriza por ser um 

processo realizado para quanti fi car e avaliar os riscos.

II - A gestão dos riscos é a encarregada da implemen-

tação e, também, do seguimento das medidas regu-

latórias que tenham sido adotadas; assim determi-

nam as medidas preventi vas. 

III - A análise de risco é uma análise dirigida pelos da-

dos, enquanto que a gestão de riscos é dirigida pela 

ação. 

IV - A análise de riscos seguida da análise de gestão 

dos mesmos pode ser resumida nas seguintes etapas: 

identi fi cação de riscos e geração de sinais; quanti fi ca-

ção de riscos, avaliação de riscos, gestão de riscos e 

divulgação.

Está correto apenas o que se afi rma em

a) III.    

b) I e II.

c) I, III e IV.

d) II, III e IV. 
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QUESTÃO 22

Sabe-se que a tuberculose (TB) pode acometer uma 

série de órgãos e/ou sistemas. Dessa forma, a pesqui-

sa bacteriológica é considerada de grande importân-

cia em adultos tanto para o diagnóstico quanto para 

o controle do tratamento da doença. O TRM-TB é um 

teste utilizado para a detecção de DNA dos bacilos do 

complexo M. tuberculosis e a triagem de cepas resis-

tentes à rifampicina pela técnica de reação em cadeia 

da polimerase (PCR) em tempo real (WHO, 2011).

Avalie o que se afirma acerca da doença, seu diagnós-

tico e tratamento.  

I - A baciloscopia de escarro é indicada no sintomá-

tico respiratório, durante estratégia de busca ativa, 

em caso de suspeita clínica e/ou radiológica de TB 

pulmonar, independentemente do tempo de tosse, 

para acompanhamento e controle de cura em casos 

pulmonares com confirmação laboratorial.

II - A baciloscopia de escarro, deve ser realizada em 

apenas uma única amostra. 

III - O teste rápido molecular para Tuberculoses (TR-

M-TB, GeneXpert®), disponível em alguns municípios 

da rede pública, consiste em um teste referente ao 

estudo direto dos bacilos do complexo M. tuberculo-

sis, através da coloração de Ziel Nilsen. 

IV - Dentre as amostras recomendadas para a reali-

zação de TRM-TB podem-se citar: escarro, escarro in-

duzido, lavado broncoalveolar, lavado gástrico, líquor 

e gânglios linfáticos. 

V - A sensibilidade do TRM-TB em amostras de es-

carro de adultos é muito baixa, sendo cerca de 40%; 

o teste também detecta a resistência à rifampicina, 

com a mesma sensibilidade.

Está correto apenas o que se afirma em

a) IV.

b) III e V.

c) I e IV.

d) II, IV e V.

QUESTÃO 23

Avalie o que se afirma em relação à coleta, ao arma-
zenamento e ao transporte de amostras de escarro.

I - Uma boa amostra de escarro pode ser a provenien-

te da faringe ou de secreções nasais, sem necessida-

de de submeter o paciente ao esforço de tosse. 

II - Para a coleta do material é importante que cada 

paciente seja identificado através de um número pró-

prio; o nome do paciente deve ser registrado apenas 

em planilha e o recipiente da amostra deve ser iden-

tificado com caneta ou fita crepe.

III - Quanto ao local da coleta das amostras, ele deve 

ser aberto (ar livre) ou apresentar condições adequa-

das de biossegurança.

IV - Amostras coletadas preferencialmente ao des-

pertar são as de melhor qualidade, já que são pro-

venientes das secreções acumuladas na árvore brôn-

quica durante a noite. 

V - Uma vez coletadas as amostras, estas podem ser 

conservadas sob refrigeração por, no máximo, 14 

dias. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) IV.

b) I e III.

c) III e IV. 

d) II, III e V.
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QUESTÃO 24

O algoritmo de Naranjo inclui a sequência cronológi-

ca entre a administração do medicamento suspeito 

e o surgimento do quadro clínico, a plausibilidade da 

relação de causalidade, o desfecho da reação após a 

retirada do medicamento, o reaparecimento do qua-

dro clínico descrito com a readministração do medi-

camento suspeito ou após reexposição ao mesmo e 

a possível existência de causas alternativas. Segundo 

este algoritmo, as suspeitas de reações adversas são 

classificadas em diferentes categorias. 

A este respeito, associe as colunas, relacionando cor-

retamente a categoria da reação adversa com sua 

respectiva definição.

Categorias

(1) Comprovada ou definida

(2) Provável

(3) Possível

(4) Duvidosa

(5) Condicional (considerada pela OMS)

Definições

(   ) A sequência temporal é razoável e a reação não 

seria explicada pelo estado clínico subjacente do pa-

ciente, mas o quadro apresentado não é conhecido 

como efeito indesejável do medicamento utilizado. 

(   ) Um evento clínico, inclusive as alteração em exa-

mes laboratoriais, que se manifesta com uma sequên-

cia temporal improvável em relação à administração 

do medicamento e que pode ser explicado de modo 

mais plausível pela doença de base ou pelo efeito de 

outros medicamentos ou substâncias. 

(   ) Um evento clínico, inclusive alteração em exa-

mes laboratoriais, que se manifesta com uma se-

quência temporal razoavelmente plausível em re-

lação à administração do medicamento, mas que 

também pode ser explicado pela doença de base 

ou pelo efeito de outros medicamentos ou subs-

tâncias. 

(   ) Um evento clínico, inclusive com alteração em 

exames laboratoriais, que se manifesta por meio de 

uma sequência temporal plausível e deve ser defini-

tivo do ponto de vista farmacológico ou fenomeno-

lógico. 

(   ) Um evento clínico, inclusive com alteração em 

exames laboratoriais, que se manifesta por meio de 

uma sequência temporal razoavelmente plausível em 

relação à administração do medicamento, dificilmen-

te atribuível à doença intercorrente ou a outros me-

dicamentos ou substâncias, e que apresenta resposta 

clinicamente razoável à suspensão do medicamento. 

A sequência correta dessa associação é

a) (5), (4), (3), (1), (2).

b) (4), (5), (3), (2), (1).

c) (5), (4), (1), (2), (3).

d) (4), (3), (5), (2), (1).



12 Prefeitura de Caranaíba | Cargo de nível suPerior | bioQuíMiCo

QUESTÃO 25

Sobre a Portaria/SVS nº 344, de 12 de maio de 1998, 
é correto afirmar que

a) a Notificação de Receita é o documento que, 
acompanhado de receita, autoriza a dispensação de 
medicamentos à base de substâncias constantes das 
listas "A1" e "A2"(entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" 
(psicotrópicas), "C2" (retinoicas para uso sistêmico) e 
"C3" (imunossupressoras).

b) a Notificação de Receita Especial, de cor amare-
la, para a prescrição de medicamentos à base de 
substâncias constantes da lista "C2" será impressa às 
expensas do médico prescritor ou pela instituição à 
qual esteja filiado; terá validade por um período de 
60 dias.

c) a Notificação de Receita "A", para a prescrição dos 
medicamentos e substâncias das listas "A1", "A2" e 
"A3", de cor branca, será impressa às expensas da 
Autoridade Sanitária Estadual ou do Distrito Federal, 
contendo 40 folhas em cada talonário.

d) o profissional será notificado com duas advertên-
cias escritas antes de ser suspenso o fornecimento do 
talonário da Notificação de Receita "A" (listas "A1", 
"A2" e "A3") e/ou sequência numérica da Notificação 
de Receita "B" (listas "B1" e "B2") e da Notificação 
de Receita Especial (listas: "C2"  e "C3"), quando for 
apurado seu uso indevido seja pelo profissional ou 
pela instituição. 

QUESTÃO 26

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma a respeito dos riscos relacionados à segurança do 
laboratório clínico.

(   ) Considera-se risco de acidente qualquer fator que 
coloque o trabalhador em situação de perigo e possa 
afetar sua integridade e bem-estar físico e moral. 
(   ) Considera-se risco físico qualquer fator que possa 
interferir nas características psicofisiológicas do tra-
balhador, causando-lhe desconforto ou afetando sua 
saúde. 
(   ) Consideram-se agentes de risco ergonômico as 
diversas formas de energia a que possam estar ex-
postos os trabalhadores.

(   ) Consideram-se agentes de risco químico as subs-
tâncias, compostos ou produtos que possam penetrar 
no organismo pela via respiratória. 
(   ) Consideram-se agentes de risco biológico as bacté-
rias, fungos, parasitos, vírus, entre outros. A classificação 
do risco biológico é definida pela patogenicidade para o 
homem, virulência e modos de transmissão.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, F, F, V, F.

b) V, V, V, F, V.

c) V, F, F, V, V.

d) F, V, V, F, F.

QUESTÃO 27

O exame do sangue periférico é solicitado na avalia-
ção hematológica do paciente.

A esse respeito, avalie o que se afirma.

I- O sangue pode ser obtido por flebotomia e coleta-
do em tubos sem anticoagulante. 
II- Dentre os fatores fisiológicos que podem afetar 
significativamente os parâmetros hematológicos, ci-
tam-se o sexo do paciente, a idade, a raça, a atividade 
física, o nível de hidratação e de temperatura corpo-
ral, o tabagismo, o uso de medicamentos, dentre ou-
tros.
III- Enquanto a heparina é o anticoagulante de esco-
lha nas contagens hematológicas e na confecção de 
esfregaços juntamente com o citrato trissódico nos 
estudos da hemostasia, o EDTA neutraliza a trombina, 
inibindo a interação de vários fatores da coagulação.
IV- O local ideal do esfregaço para a análise individual 
das células é na transição do corpo com a cauda e na 
cauda, onde as mesmas se encontram lado a lado, 
sem estarem em contato.
V- O estudo microscópico do esfregaço pode ser sis-
tematizado em duas fases: 1ª fase - em aumento de 
1.000 vezes, sob imersão em óleo, quando se fazem a 
contagem diferencial e a avaliação das características 
citomorfológicas dos diferentes tipos celulares; e a 2ª 
fase -  em aumento de 100 e 400 vezes, quando se 
analisam os aspectos gerais do esfregaço.

Está correto apenas o que se afirma em
a) II.
b) II e IV.
c) III e V. 
d) I, IV e V.
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QUESTÃO 28

A respeito da farmacologia, associe as colunas rela-
cionando corretamente o conceito à sua definição.

Conceitos

(1) Farmacognosia

(2) Farmacotécnica

(3) Farmacocinética

(4) Farmacovigilância

(5) Assistência farmacêutica

Definições

(   ) Estudo dos produtos de origem natural, sejam 

eles de origem vegetal ou animal. 

(   ) Estudo de formulações farmacêuticas para o 

desenvolvimento da melhor apresentação para os 

medicamentos. 

(   ) Conjunto de práticas voltadas à saúde individual e 

coletiva, tendo o medicamento como insumo essen-

cial no ciclo logístico.

(   ) Estudo quantitativo do desenvolvimento tempo-

ral dos processos de absorção, distribuição, biotrans-

formação e excreção dos fármacos.

(   ) Ciência e atividades relativas à detecção, avalia-

ção, compreensão e prevenção de efeitos adversos 

ou qualquer outro problema relacionado a medica-

mento e tem por objetivo quantificar os riscos, a inci-

dência e a gravidade de tratamentos farmacológicos. 

A sequência correta dessa associação é

a) (3), (1), (4), (2), (5).

b) (3), (2), (4), (5), (1).

c) (1), (3), (5), (2), (4).

d) (1), (2), (5), (3), (4).

QUESTÃO 29

A figura a seguir ilustra a curva do perfil de concentra-

ções plasmáticas x tempo, resultante dos processos 

de absorção, distribuição, metabolismo e excreção 

após a administração de um fármaco ao organismo.

A esse respeito, observe a seguinte figura.

Fonte: SILVIA STORPIRTIS et al (2011, p.6.) 

De acordo com essa figura, as letras "a", "b", "c", "d", 

"e" e "f" referem-se aos seguintes processos, respec-

tivamente:

a) início do efeito / pico do efeito / término do efeito 

/ duração do efeito / concentração terapêutica / con-

centração mínima eficaz.

b) concentração terapêutica / início do efeito / pico 

do efeito / duração do efeito / concentração mínima 

eficaz / término do efeito.

c) concentração mínima eficaz / início do efeito / tér-

mino do efeito / pico do efeito / duração do efeito / 

concentração terapêutica. 

d) início do efeito / pico do efeito / concentração mí-

nima eficaz / duração do efeito / concentração tera-

pêutica / término do efeito.
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QUESTÃO 30

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre a espectrofotometria. 

(   ) Uma vez realizadas as medições de absorbância e 
de transmitância de um determinado padrão, as cur-
vas encontradas são as seguintes:

Fonte: ERICHSEN E. S. VIANA et al (2009, p.41.) 

(   ) Uma amostra para a análise espectrofotométrica, 
quando colocada numa cubeta de 2 cm, terá absor-
vância 2 vezes maior do que sua absorvância quando 
colocada numa célula de 1 cm. 
(   ) A absorvância e a transmitância de uma solução 
de 0,00240 mol L-1 de uma substância com coeficien-
te de absortividade molar de 313 L mol-1 cm-1 numa 
cubeta de 1,00 cm de caminho ótico são: A: 1,5 e T: 
3,14%, respectivamente.
(   ) Uma solução com uma concentração 2,31 x 10-5 
mol L-1 tem uma absorvância de 0,822, no compri-
mento de onda de 266 nm, numa cubeta de 1 cm de 
caminho ótico e de absortividade molar igual a 3,57 
x 104 L mol-1 cm-1.
(   ) A Transmitância (T) corresponde ao simétrico 
do logaritmo decimal do inverso da Absorvância (A), 
que é o quociente entre a potência radiante de saída 
(após atravessar a amostra em estudo) e a de entra-
da, respectivamente.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) F, V, F, V, F.
b) V, F, V, F, V.
c) F, F, V, V, F.
d) V, V, F, F, V.
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