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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.

Como premiar a moderação na rede?
                                                                                                     Ronaldo Lemos*

1. Quer ter uma experiência completamente diferente da internet? Basta instalar no seu navegador o plug-in 
chamado Demetricator. Ele oculta totalmente os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes, compartilhamentos 
mas também outras métricas que são usadas para indicar quantas pessoas se “engajaram” com uma 
publicação.   

2.  A experiência é atordoante. Vivenciei-a. Estamos tão acostumados a enxergar os números das reações que vêm 
com cada publicação. Após enxergar um post sem esses números, somos obrigados a ver o conteúdo por si 
só, nu e cru, sem adornos, e a pensar qual o valor que aquilo tem por si.

3. Esse experimento com o Demetricator pode ajudar a melhorar o sistema e o acesso à internet. O estado 
geral da rede hoje é de inflamação generalizada. Por causa desses números (likes, compartilhamentos, 
retuítes), as redes sociais se tornaram um concurso de histeria. Ganha quem é mais histriônico, chocante 
ou apelativo.

4. Um caminho é repensar a arquitetura das redes sociais. É preciso criar mecanismos mais sofisticados de 
indexar a importância do que é publicado por meio delas. Hoje, o mecanismo é simples: quanto mais radical 
um post, mais engajamento ele gera, o que, por sua vez, leva a mais distribuição e ainda mais engajamento. 
Essa dinâmica não precisa ser assim. Esse desenho premia o extremismo. É possível sim um desenho que 
premie racionalidade e moderação. 

5. Criar uma métrica assim permitiria que os usuários organizassem sua experiência na rede. Quem 
quisesse ver histeria ficaria livre para isso. Mas quem estivesse cansado e quisesse moderação, em vez de 
radicalização inflamatória, selecionaria essa outra opção, que hoje não existe. 

6. Em outras palavras, criar outros critérios de organização da informação e deixar que os usuários decidam 
como querem ver suas timelines é um caminho promissor: traz mais racionalidade à internet.

* Advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro.

Folha de S. Paulo. Mercado, p. A 20, 8 abr. 2019. Adaptado.

 01)  É correto afirmar que, considerando-se especificamente o comportamento do frequentador das redes sociais, 
a atitude que melhor responde à indagação proposta no título do texto remete à ideia de que este usuário 
deve, fundamentalmente, 

a) publicar um post indicando quais as suas preferências de compartilhamento.
b) dissimular, no seu navegador, a instalação do plug-in chamado Demetricator.
c) reorganizar sua experiência nas redes e decidir como deseja ver suas timelines.
d) selecionar no dia a dia os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes de interesse próprio.

02)  É correto afirmar que uma estratégia argumentativa utilizada pelo autor é 

a) apoiar-se apenas em posicionamentos de estudiosos que são similares aos seus.
b) basear-se em fatos históricos passados para responder à pergunta retórica do título do texto. 
c) apresentar, com total imparcialidade, pontos de vista diversos sobre a arquitetura das redes sociais.
d) utilizar a primeira pessoa verbal para se aproximar do leitor e obter adesão para o que busca defender.

03)  Na frase “Ganha quem é mais histriônico, chocante ou apelativo.”, é correto afirmar que a palavra sublinhada, 
conforme é popularmente conhecida, pode ser substituída, sem alteração do sentido, por

a) híspido.
b) historial.
c) histérico.     
d) historiento.
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04)  Observe a figura a seguir.

                   Disponível em: <https://www.temapesquisa.com/single-post/2016/08/03/Brasil-cultiva-discurso-de-%C3%B3dio-nas-redes-
sociais-mostra-pesquisa>. Acesso em: 08 fev. 2020. Adaptado.

Em Como premiar a moderação na rede?, o autor aborda a necessidade de se “repensar a arquitetura das 
redes sociais” quanto às postagens e aponta alguns aspectos negativos que as envolvem.

As palavras transcritas do texto que referendam a ausência de moderação na rede e, de certo modo, dialogam 
com a imagem apresentada são, exceto

a) “histeria”.
b) “extremismo”.
c) “radicalização”.
d) “racionalidade”.

05)  “No processo de leitura e contrução de sentido dos textos, levamos em conta que a escrita/fala baseiam-se em 
formas-padrão e relativamente estáveis de estruturação. [...] Os gêneros textuais – práticas sociocomunicativas 
– são constituídos de um determinado modo, com uma certa função, em dadas esferas de atuação humana, 
o que nos possibilita (re)conhecê-los e produzi-los, sempre que necessário.”

KOCH, Ingedore V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 2012, p. 101-102.

A partir desse conceito, preencha corretamente as lacunas do texto a seguir.

Como premiar a moderação na rede? pertence ao gênero _______________. Caracteriza-se por ser um 
texto _______________ em que o autor defende um ponto de vista sobre uma questão polêmica, muitas 
vezes debatida em sociedade, como é o caso das redes sociais e suas nuances. O contexto de circulação 
desse tipo texto é, geralmente, o meio _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a) relato pessoal / injuntivo / publicitário.
b) relato pessoal / descritivo / acadêmico.
c) artigo de opinião / expositivo / científico.
d) artigo de opinião / argumentativo / jornalístico.

06)  A denotação e a conotação dizem respeito às variações de significado que ocorrem no signo linguístico – 
elemento que representa o significado e o significante. Nem sempre os vocábulos contêm apenas um 
significado (denotação), podendo apresentar uma variedade deles de acordo com o contexto em que são 
empregados (conotação).

A esse respeito, é correto afirmar que a frase na qual há palavras empregadas no sentido conotativo é

a) “... selecionaria essa outra opção, que hoje não existe.”
b) “Mas quem estivesse cansado e quisesse moderação ...”
c) “O estado geral da rede hoje é de inflamação generalizada.”
d) “... deixar que os usuários decidam como querem ver suas timelines.”
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07)  Para produzir o texto Como premiar a moderação na rede? o autor utiliza elementos coesivos que promovem 
a sua manutenção temática.

A partir dessa perspectiva, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os elementos 
coesivos.

(  ) No fragmento “... somos obrigados a ver o conteúdo por si só, nu e cru, sem adornos...”, identifica-se a 
presença da coesão por elipse do sujeito.

(  ) Na passagem “Após enxergar um post sem esses números...”, o conector destacado, considerando-se 
sua semântica corretamente analisada, exprime uma noção de tempo.

(  ) Na frase “... quanto mais radical um post, mais engajamento ele gera...”, a palavra em destaque reforça 
a ideia de congruência e de moderação que perpassa as postagens.

(  ) Em “Ele oculta totalmente os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes, compartilhamentos mas também 
outras métricas...”, o conector sublinhado inicia uma oração que exprime ideia de contraste.

A sequência correta é

a)  (V); (V); (F); (F).
b)  (F); (V); (F); (V).
c)  (F); (F); (V); (V).
d)  (V); (F); (V); (F).

08)  Leia os textos a seguir.
Texto I

“Esse experimento com o Demetricator pode ajudar a melhorar o sistema e o acesso à internet.” (3º §)

Texto II

Disponível em: <https://www.diariocachoeirinha.com.br/_conteudo/2016/12/noticias/regiao/2043675-charges-e-cartuns-ganham-mais-
espaco-com-internet-e-redes-sociais.html>. Acesso em: 08 fev. 2020.

A crase representa um dos metaplasmos por supressão de fonemas a que as palavras estão sujeitas à 
medida que uma língua evolui. 

A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Entendendo-se que a crase se caracteriza pela fusão de duas vogais idênticas, está correto o seu 
emprego em “... acesso à internet.” (Texto I), pois indica-se adequadamente a contração da preposição 
“a”, exigida pela regência da palavra “acesso”, com o artigo feminino “a”, que acompanha o substantivo 
feminino “internet”.
                                                                 ASSIM,

II. o sinal indicativo de crase também deveria ser usado em “inventei a internet” (Texto II) e, por esse 
motivo, a sua ausência caracteriza um erro quanto ao seu emprego na referida frase, já que “inventar” 
é um verbo transitivo indireto, regido de preposição “a”, e o artigo “a” determina o substantivo feminino 
“internet”; logo, o certo é grafar: “inventei à internet”.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)  a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
b)  a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
c)  as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d)  as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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09)  “Preposição é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma 
relação entre ambos.”

                       CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
2010, p. 268.

Com base nesse conceito, avalie as frases em que o termo “a” em destaque foi empregado como preposição.

I. “A experiência é atordoante. Vivenciei-a.”
II. “... o que, por sua vez, leva a mais distribuição...”
III. “Estamos tão acostumados a enxergar os números...”
IV. “... sofisticados de indexar a importância do que é publicado...”

Está correto apenas o que se indica em

a)  I e III.
b)  I e IV.
c)  II e III.
d)  II e IV.

10)  Avalie o que se afirma sobre o objetivo da utilização das aspas em “engajaram”, considerando-se o seu 
contexto de uso na frase “... outras métricas que são usadas para indicar quantas pessoas se ‘engajaram’ 
com uma publicação.” (1º §).

I. Isolar um vocábulo de caráter explicativo. 
II. Indicar hesitação ou interrupção do pensamento.
III. Salientar, em si, um termo típico do jargão midiático.
IV. Revelar o uso dessa palavra fora da acepção original.

Está correto apenas o que se informa em

a)  I e II.
b)  I e IV.
c)  II e III.
d)  III e IV.

Instruções: As questões de 11 a 22 se referem ao texto a seguir.

O pai do herói autista

1. O canadense David Shore é o criador da série The Good Doctor, cujo personagem é Shaun Murphy, 
um médico dividido entre seus tormentos pessoais e a capacidade extraordinária de salvar vidas. Com o 
excelente Freddie Highmore na pele de um jovem cirurgião autista, a série, constituída de vários episódios, 
caiu nas graças dos brasileiros. Em parte da entrevista transcrita a seguir, Shore fala sobre os desafios para 
fazer de um autista um personagem tão pop.

2. Um diferencial de The Good Doctor é dar ao espectador a sensação de ver o mundo como um autista. 
Por que essa preocupação com as filigranas sensoriais? Não queria que as pessoas simplesmente 
vissem um autista na tela, mas que pudessem se identificar com ele e se colocassem no lugar de Shaun para 
poderem entendê-lo e amá-lo. Shaun não é perfeito, mas é o nosso herói, e ele tenta superar seus desafios 
com destemor. Queria que o público embarcasse nessa jornada de superação.

3. Como as pessoas com autismo e seus familiares têm reagido à série? Criaram-se expectativas. 
Foi muito gratificante. Havia nervosismos por parte da comunidade autista antes de a série ir ao ar, mas 
as respostas foram emocionantes e acolhedoras. Infelizmente existe muita conversa sobre diversidade na 
televisão, mas a realidade dos autistas nunca tinha sido abordada o suficiente. Eu sabia do risco de não 
agradar a todos, mas me sinto bem por ter feito um personagem como Shaun. Tenho orgulho dele.

4. Shaun enfrenta percalços como a falta de confiança dos pacientes e o desprezo dos colegas 
de profissão. Autistas que tentam trabalhar de forma regular vivem problemas semelhantes? Sim. 
Alimentei-me de muitas leituras e informações sobre isso. Os autistas enfrentam preconceitos, suposições, 
julgamentos injustos e prematuros. Todos nós, em alguma medida, encaramos desafios e somos julgados o 
tempo todo. Mas é um processo mais extremo para Shaun, sem dúvida. E o fato de ele não ficar para baixo 
nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim. Ele exibe uma atitude tão saudável que nos ensina a 
viver bem a vida.

Veja. 18 set. 2019, edição nº 2652, p. 110-101. Adaptado.
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11)   Na entrevista, David Shore esclarece que, embora tenha abordado um assunto polêmico e pouco explorado na 
TV, ao escolher discutir o tema, uma de suas intenções era a de que o espectador observasse o personagem 
central sob outra perspectiva.

Nesse sentido, é correto afirmar que, na concepção do cineasta, o autista deverá ser visto na série, 
fundamentalmente, como um

a)  doente mental que, como muitos, enfrenta barreiras no seu entorno.
b)  indivíduo que vive um processo de exclusão cultural, familiar e social.
c)  ser humano que busca superar situações-limite com intrepidez peculiar.
d)  sujeito que demonstra autoconfiança, ainda que distanciado das pessoas. 

12)  A frase que não apresenta uma opinião de David Shore sobre a série The Good Doctor e seu personagem  
       principal, no contexto em que aparece, é

a)  “... muito gratificante.” (3º §)
b)  “... mas me sinto bem...” (3º §)
c)  “... atitude tão saudável ...” (4º §)
d)  “... não ficar para baixo nunca...” (4º §)

13)  No trecho “... Shore fala sobre os desafios para fazer de um autista um personagem tão pop”, é correto afirmar    
       que a palavra em destaque, no contexto em que foi empregada, assume especialmente o sentido de

a)  popular.
b)  singular.
c)  exemplar.
d)  particular.

14)  O texto O pai do herói autista apresenta partes de uma entrevista feita com o canadense David Shore, 
criador de The Good Doctor, uma série televisiva atual.

Considerando-se a entrevista como um gênero textual que circula, geralmente, na esfera jornalística, 
preencha as lacunas a seguir.

A entrevista é um texto _______________ cujo objetivo primordial é o de transmitir ao leitor _______________ 
e informações de uma pessoa conhecedora do assunto abordado. Nas perguntas feitas, o entrevistador 
apresenta a ideia essencial que _______________ o pensamento do entrevistado. É feita oralmente e depois 
transcrita para publicação, quando se suprimem as marcas de _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a)  expositivo / opiniões / sintetiza / oralidade.
b)  injuntivo / acontecimentos / aborda / oralidade.
c)  injuntivo / argumentos / resume / informalidade.
d)  expositivo / instruções / descreve / informalidade.

15)  De acordo com a norma-padrão, é correto afirmar que a frase que contém desvio em termos de regência verbal é

a)  “Eu sabia do risco de não agradar a todos...”
b)  “Por isso as pessoas devem assistir a série...”
c)  “... ele tenta superar seus desafios com destemor...”
d)  “Havia nervosismos por parte da comunidade autista...”

16) Segundo a norma-padrão da língua e atendendo às regras de regência nominal, é correto afirmar que a 
preposição que substitui aquela em destaque na frase “... a série, constituída de vários episódios, caiu nas 
graças dos brasileiros.”, com o mesmo sentido, é

a)  em.
b)  por.
c)  com.
d)  entre.
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17)  “Conforme sua posição junto ao verbo, os pronomes oblíquos átonos podem ser proclíticos (antepostos ao 
verbo), mesoclíticos (intercalados no verbo) e enclíticos (pospostos ao verbo).”

                               CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2010, p. 538.

A esse respeito, leia os textos a seguir. 
Texto I

Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/780319072916753735/?lp=true >. Acesso em: 10 fev. 2020.

Texto II

                                                        “... para entendê-lo e amá-lo.” (2º §)

Preencha corretamente as lacunas.

De acordo com a norma-padrão, nos dois textos é _______________ a colocação do pronome oblíquo 
enclítico quando ocorre, na oração, a presença do infinitivo_______________ regido da _______________ 
“para”.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)  obrigatória / pessoal / conjunção
b)  indiferente / pessoal / preposição
c)  obrigatória / impessoal / conjunção
d)  indiferente / impessoal / preposição

18)  As vozes verbais são um tipo de relação estabelecida entre o sujeito gramatical e o verbo de uma oração. 
Por meio delas é possível identificar quem pratica e quem recebe a ação expressa pelo verbo, ou seja, quem 
é o agente ou o paciente. 

A esse respeito, leia o verbete de dicionário a seguir.

Disponível em: <https://www.dicio.com.br/estupidamente/>. Acesso em: 15 fev. 2020.

Em qual frase transcrita do texto O pai do herói autista registra-se a mesma voz verbal identificada na 
oração do verbete “... machucou-se estupidamente.”?

a)  “Criaram-se expectativas.” (3º §)
b)  “Ele tenta superar seus desafios.” (2º §)
c)  “Alimentei-me de muitas leituras.” (4º §)
d)  “A série foi bem aceita pelos brasileiros”. (1º §)
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19)  É correto afirmar que no período “Não queria que as pessoas simplesmente vissem um autista na tela...”, a 
oração em destaque exerce a mesma função sintática que a oração grifada em

a)  A expectativa é de que a série caia nas graças do espectador e inaugure um novo conceito na TV. 
b)  Fui investigar, pois estava convencido de que The Good Doctor me instigaria do princípio ao fim. 
c)  Não é segredo que os episódios provocarão reações inusitadas no público, inclusive no da área médica. 
d)  O cineasta criador da famosa série antes pesquisou se todos aceitariam um autista como personagem.

20)  Leia as passagens transcritas do texto, nas quais David Shore se expressa acerca do protagonista da série.

I. “... me sinto bem por ter feito um personagem como Shaun. Tenho orgulho dele.” (3º §). 
II. “... o fato de ele não ficar para baixo nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim.” (4º §). 

Essa visão particular e pessoal dá realce à função da linguagem corretamente identificada como função

a)  fática.
b)  apelativa.
c)  expressiva.
d)  metalinguística.

21)  Sobre a coesão textual, no trecho “Ele exibe uma atitude tão saudável que nos ensina a viver bem a vida.”, 
é correto afirmar que a locução “tão...que” tem o valor semântico de

a)  ressalva.
b)  adversão.
c)  aditamento.
d) consequência.

22)  Leia o último parágrafo do texto.

“Shaun enfrenta percalços como a falta de confiança dos pacientes e o desprezo dos colegas de 
profissão. Autistas que tentam trabalhar de forma regular vivem problemas semelhantes? Sim, 
absolutamente. Os autistas enfrentam preconceitos, suposições, julgamentos injustos e prematuros. 
Todos nós, em alguma medida, encaramos desafios e somos julgados o tempo todo. Mas é um processo 
mais extremo para Shaun, sem dúvida. E o fato de ele não ficar para baixo nunca é uma das coisas mais 
inspiradoras para mim.”

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma acerca da grafia e da acentuação das palavras 
presentes no parágrafo.

(  ) Substituir “percalços” por “percalsos” corrige adequadamente a grafia desse vocábulo.
(  ) Emprega-se o “h” medial no termo “semelhantes” por se tratar de uma letra integrante de um dígrafo.
(  ) Colocar o acento circunflexo na sílaba -ÊN de “pacientes” é o mais correto, pois se trata de uma 

palavra paroxítona terminada em “s”.
(  ) Usa-se o acento agudo em “Mas”, que no texto é uma conjunção e um monossílabo, somente se, em 

outro contexto, for empregada como adjetivo.

A sequência correta é

a)  (F); (V); (F); (V).
b)  (V); (F); (F); (V).
c)  (V); (F); (V); (F).
d)  (F); (V); (V); (F).
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Instruções: As questões de 23 a 27 se referem ao texto a seguir.

Com ‘Parasita’, Hollywood reconhece que inovação no cinema vem do Oriente
                                                                                                                                                                     Inácio Araújo*

1. “Parasita” conseguiu, para resumir, o que nem Itália nem Japão, em seus melhores dias, conseguiram: 
ser o centro de uma cerimônia destinada, até aqui, a celebrar Hollywood, seu estilo de filmes, sua força 
mercadológica. Caso os apreciadores de bons filmes concordassem e, se a crítica ratificasse, com “Parasita” 
o Oscar 2020 reconheceria que o eixo principal da inovação cinematográfica vem, e há décadas, da Ásia.
2. Ao tratar de conflitos do desenvolvimento atrasado e veloz da Coreia do Sul, Bong Joon-ho, o diretor, 
acertou na mosca: falou ao mundo inteiro dos desequilíbrios demenciais do capitalismo contemporâneo.
3. Mas convém não esquecer, sobretudo, a grande enchente que assola Seul e alaga a casa da família pobre: 
é também dos desequilíbrios climáticos brutais contemporâneos que “Parasita” trata.
4. Toda essa novidade veio num ano em que os indicados estiveram muito acima da média habitual. Pelo 
menos “O Irlandês”, “Coringa”, “História de um Casamento” e “Era Uma Vez em... Hollywood” destacaram-se 
recentemente, para não falar da proeza, mais técnica do que outra coisa, de “1917”.
5. Seja como for, era tido como favorito por muitos desde que levou, também surpreendentemente, o Globo 
de Ouro.

* Articulista da Folha.
Folha de São Paulo. Ilustrada, 11 fev. 2020, p. C1. Adaptado.

23)  No texto, o analista Inácio Araújo faz menção a certas abordagens veiculadas no filme que merecem ser divulgadas. 
A esse respeito, é correto afirmar que algumas delas, presentes no segundo e terceiro parágrafos, envolvem, 
fundamentalmente, uma situação de momento evidenciada por meio de

a)  um paradoxo.
b)  um ceticismo.
c)  uma acessão.
d)  uma denúncia.

24)  Tendo como base a significação contextual de palavras e expressões, preencha corretamente as lacunas do 
texto a seguir.
Na língua portuguesa há porções de frases cujo significado ultrapassa o sentido _______________ das 
suas partes. Significam mais do que a interpretação das palavras que as compõem, implicando uma leitura 
contextual. São comumente utilizadas na linguagem _______________ e algumas estão muito enraizadas 
na cultura linguística dos falantes. Um exemplo desse tipo de expressão presente no texto Com ‘Parasita’, 
Hollywood reconhece que inovação no cinema vem do Oriente é “_______________”.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a)  literal / informal / “acertar na mosca”.
b)  figurado / informal / “levar o Globo de Ouro”.
c)  literal / formal / “estar acima da média habitual”.
d)  figurado / formal / “ser o centro de uma cerimônia”.

25)  Leia o período transcrito do texto.

“Caso os apreciadores de bons filmes concordassem e, se a crítica ratificasse, com ‘Parasita’ o Oscar 
2020 reconheceria que o eixo principal da inovação cinematográfica vem, e há décadas, da Ásia.”

Avalie o que se afirma sobre as orações sublinhadas.

I. Valem-se da construção verbal na voz passiva.
II.  Apresentam tempos e modos verbais distintos.
III. Exemplificam um tipo de oração subordinada adverbial.
IV. São ambas orações principais do período que integram.
V. Vêm introduzidas por conjunção e exprimem uma circunstância. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  II e IV.
b)  III e V.
c)  I, II e V.
d)  I, III e IV.
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26)  Leia o slide a seguir.

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/DiegoPrezia/numerais-30801152>. Acesso em: 10 fev. 2020.

É correto afirmar que a palavra especificamente está grafada entre vírgulas pelo mesmo motivo que esse 
sinal gráfico foi empregado em

a)  “... Bong Joon-ho, o diretor, acertou na mosca...”   
b)  “... nem Itália nem Japão, em seus melhores dias, conseguiram...” 
c)  “... a celebrar Hollywood, seu estilo de filmes, sua força mercadológica.” 
d)  “... convém não esquecer, sobretudo, a grande enchente que assola Seul...”

27) Considerando-se as palavras que compõem o texto, uma informação quanto à divisão e à classificação 
silábica está corretamente indicada em

a)  A – QU – I é uma trissílaba.
b)  HÁ – BI – TUAL é uma trissílaba.
c)  TÉ – C – NI - CA é uma polissílaba.
d)  DE – MEN – CI – AIS é uma polissílaba.

28)  Na Língua Portuguesa, há determinadas palavras que podem apresentar uma multiplicidade de significados, 
de acordo com seu contexto de uso. 

A partir desse conceito, leia o texto a seguir.

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/340232946846670464/?lp=true>. Acesso em: 10 fev. 2020.

A esse respeito, é correto afirmar que o conceito apresentado se aplica à palavra “sonho”, não só por 
apresentar sentido ambíguo perceptível no texto da propaganda, como também porque no seu emprego 
identifica-se um fato linguístico denominado

a)  ironia.
b)  sinonímia.
c)  denotação.
d)  polissemia.
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29)  Se a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade, é correto afirmar que o período 
que apresenta uma incoerência é

a)  Faz muito tempo que não vamos à biblioteca, ao cinema e ao museu.
b)  Graças à derrota daquele dia, o time não se classificou para o mundial.
c)  Ele pediu para eu guardar segredo, mas foi difícil para mim ficar calada.
d)  Sabíamos que o resultado nada tinha a ver com o desempenho do grupo.

30) O infinitivo pessoal ora se flexiona, ora não. O verbo indicado nos parênteses deverá flexionar-se de modo a 
estabelecer corretamente a concordância em

a)  Alunos e professores acabaram de (sair) para uma visita a Inhotim.
b)  Costumavam (fazer) planos para nunca desistirem de seus sonhos.
c)  Os cientistas ainda não foram capazes de (erradicar) o vírus corona.
d)  O casal viu se (espalhar) pelos ares as páginas de suas lembranças.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  Amostras de sangue são largamente utilizadas no laboratório clínico e podem ser obtidas de veias, artérias ou 
capilares, sendo normalmente o sangue venoso a amostra de escolha, coletado via venipuntura ou punção 
venosa. 
A respeito da obtenção de sangue para análise laboratorial e aticoagulantes comumente utilizados, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.

(  ) A Heparina inibe a ação da antitrombina III, prevenindo assim a formação de fibrina. 
(  ) O Ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) é um agente quelante de cátions divalentes, tais como os 

íons Ca2+ e Mg2+. 
(  ) O manguito de pressão arterial ou torniquete deve ser aplicado em adultos na distância de 3 a 5cm 

acima do local escolhido para punção.                                                                                                                                 
(  ) A hemólise in vitro  pode estar associada a diferentes causas, entre elas ao álcool deixado na pele após 

assepsia e uso de agulhas de pequeno calibre. 
(  ) O Citrato de sódio é amplamente utilizado para estudos de coagulação, exibindo efeito anticoagulante 

de quelação de cálcio (Ca2+), que é facilmente revertido pela adição de Ca2+ ao plasma.
A sequência correta é

a)  (F); (V); (V); (F); (F).
b)  (F); (V); (F); (V); (V).
c)  (V); (F); (V); (F); (V).
d)  (V); (F); (F); (V); (F).

32)  As lipoproteínas são complexos macromoleculares que atuam como transportadores de lipídeos no plasma. 
Tais estruturas são tipicamente esféricas e contém lipídeos não polares neutros em seu núcleo e lipídeos 
anfipáticos polares, além de uma ou mais proteínas específicas, denominadas apolipoproteínas, em sua 
superfície. 

Sobre as apolipoproteínas, é correto afirmar que

a)  Apo B-100 é a apolipoproteína mais abundante nos quilomícrons. 
b)  Apo A-I é a principal apolipoproteína da lipoproteína de alta densidade (HDL).
c)  Apo-E atua como cofator da enzima lecitina-colesterol aciltransferase (LCAT).  
d)  Apo C-I corresponde a cerca de 90% do componente proteico da lipoproteína de baixa densidade (LDL).

33) Toxoplasma gondii é o protozoário causador de uma zoonose de ampla distribuição geográfica. Diversos 
testes sorológicos ou imunológicos podem ser utilizados para o diagnóstico da toxoplasmose. 

Acerca destes testes, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.

(  ) O teste do corante ou reação de Sabin Feldman (RSF) somente se aplica ao diagnóstico da fase aguda 
da doença. 

(  ) O teste de hemaglutinação indireta (HA) é um método de simples execução, adequado para 
levantamento epidemiológico. 

(  ) A reação de imunofluorescência indireta (RIF) se aplica ao diagnóstico da toxoplasmose, tanto na fase 
aguda (pesquisa de IgM) quanto na fase crônica (pesquisa de IgG).  

(  ) O imunoensaio enzimático (ELISA) é muito utilizado para o screening  inicial de toxoplasmose, porém 
apresenta menor sensibilidade que a reação de imunofluorescência indireta (RIF). 

A sequência correta é

a)  (V); (F); (V); (F).
b)  (F); (F); (F); (V).
c)  (F); (V); (V); (F).
d)  (V); (V); (F); (V).
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34)  A tireoide é uma glândula endócrina que produz hormônios com ação sistêmica que atuam na maioria dos 
órgãos. 

Sobre as funções tireoidianas e a avaliação laboratorial de seus distúrbios, é incorreto afirmar que

a)  tri-iodotironina (T3) é biologicamente mais potente que tetraiodotironina (T4). 
b)  o principal hormônio secretado pela glândula tireoidiana normal é o T4 livre.
c)   no hipotireoidismo primário há prejuízo na produção de T3 e T4 e reduzidos níveis do hormônio estimulador 
     da tireoide (TSH).
d)  autoanticorpos antitireoperoxidase (TPOA) são encontrados no soro de pacientes, tanto com tireoidite de 
     Hashimoto quanto com doença de Graves.

35)  Enzimas geralmente são proteínas com propriedades catalíticas. Algumas enzimas podem ser utilizadas como 
marcadores plasmáticos para uma série de condições patológicas, visto que danos teciduais ocasionam a 
liberação de tais macromoléculas do interior das células para a circulação sistêmica. 

Analise o que se afirma a respeito das enzimas de interesse clínico e sua avaliação laboratorial. 

I. A amilase é encontrada fisiologicamente na urina. 
II. A creatinoquinase (CK) na forma macromolecular (macro-CK) do tipo 2 é um complexo de CK, 

tipicamente da isoenzima CK-BB e uma imunoglobulina.                                                                           
III. A obstrução da árvore biliar induz a síntese de fosfatase alcalina (ALP) por hepatócitos, ocasionando 

aumento da atividade dessa enzima no soro.  

Está correto apenas o que se afirma em 

a)  III. 
b)  I e II. 
c)  I e III. 
d)  II e III. 

36) Para realizar um ensaio laboratorial, um farmacêutico precisa preparar 200mL de uma solução de ácido 
ortofosfórico (H3PO4)  2,5% (m/v). O reagente de partida é uma solução aquosa concentrada de ácido 
ortofosfórico 85% (m/m).

Considere: massa molar H3PO4 = 98 g/mol  e  densidade da solução H3PO4  85% (m/m) = 1,70g/cm³.

Qual volume aproximado desta solução aquosa concentrada, em mL, de ácido ortofosfórico é necessário 
para o preparo da solução do ensaio? 

a)  3,20.  
b)  5,88. 
c)  3,46. 
d)  5,24. 

37) Princípios de gestão, garantia e controle da qualidade são essenciais ao funcionamento de laboratórios 
clínicos. Variáveis analíticas são cuidadosamente controladas para garantir medições precisas pelos métodos 
analíticos. Neste contexto, o procedimento “multiregras” desenvolvido por Westgard e associados utiliza uma 
série de regras para interpretar os resultados de controle, expressos em média ± desvio padrão(s). 

Sobre as regras de controle de Westgard, é incorreto afirmar que

a)  13s  é sensível principalmente a erro aleatório ou randômico e refere-se a uma observação controle 
      excedendo a média ± 3s.
b)  10x  é sensível a erros sistemáticos e refere-se a dez observações de controle consecutivas caindo em 

um lado da média (abaixo ou acima) com ± 1s.  
c) 22s  é sensível a erro sistemático e refere-se a duas observações de controle consecutivas excedendo a 

mesma  média mais 2s  ou média menos 2s.  
d) 12s  é usualmente utilizada como uma regra alarme que inicia o teste de dados de controle por outras 

regras, em que há uma observação de controle excedendo a média  ± 2s. 
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38)  A rubéola é uma doença exantemática viral aguda que adquire relevância clínica especialmente em casos de 
acometimento em mulheres grávidas, visto a possibilidade de transmissão via transplacentária e potencial 
teratogênico. 
Sobre a rubéola, seu agente etiológico e sua investigação laboratorial, é correto afirmar que
a) o vírus da rubéola é antigenicamente estável e exibe como material genético o ácido desoxirribonucleico 

(DNA).  
b) a postitividade para anticorpos anti-rubéola da classe IgM pode ocorrer por tempo prolongado após a 

infecção aguda.
c) os anticorpos IgG no início da primo-infecção pelo vírus da rubéola têm alta avidez, a qual vai diminuindo 

lentamente no decorrer de semanas a meses. 
d) a imunização vacinal contra rubéola é prevista no Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da 

Saúde no Brasil, sendo a rubéola uma das doenças prevenidas pela vacina denominada Penta.  

39)  As bactérias do gênero Streptococcus pertencem à família Streptococcaceae, sendo constituídas por cocos 
Gram-positivos agrupadas em forma de cadeia, as quais são responsáveis por diversas infecções humanas. 
Associe corretamente a espécie de Streptococcus à(s) característica(s)  laboratorial(is), imunogênica(s)  e 
clínica(s).

ESPÉCIES    CARACTERÍSTICAS
(1) Streptococcus pyogens (  ) Pertence ao grupo A de Lancefield.
(2) Streptococcus pneumoniae (  ) Pertence ao grupo B de Lancefield.
(3) Streptococcus agalactiae (  ) É um estreptococo alfa-hemolítico.

(  ) É produtor de estreptolisina O (SLO).
(  ) Possui o ser humano como sua única fonte de reserva.
(  ) Induz resposta imunológica T-independente que não gera 

memória imunológica.
A sequência correta é
a)   (1); (2); (1); (3); (2); (3).
b)   (1); (3); (2); (1); (2); (2).
c)   (2); (1); (3); (2); (3); (3).
d)   (3); (1); (2); (1); (1); (1).

40) Enterococos são habitantes naturais do trato gastrointestinal e genital de humanos e de outros animais 
homeotermos. Tais bactérias são reconhecidas como importantes patógenos humanos e responsáveis por 
infecções adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar, com cepas resistentes a antibióticos. 
Sobre as bactérias do gênero Enterococcus, é correto afirmar, exceto
a) Enterococcus faecalis é arabinose negativo e Enterococcus faecium é arabinose positivo. 
b)   Enterococcus gallinarum e Enterococcus casseliflavus são intrinsecamente resistentes à vancomicina. 
c)    Enterococcus spp. são cocos Gram-positivos, anaeróbios facultativos e podem ser móveis apresentando 

raros flagelos. 
d)   Enterococcus spp. são catalase negativos, crescem no meio de cultura ágar bile-esculina e na presença 

de 6,5% de NaCl, e a maioria das espécies apresenta ausência de pirrolidonil-arilamidase (PYR). 

41)  Vasos sanguíneos, plaquetas, fatores de coagulação, anticoagulantes naturais, proteínas da fibrinólise e seus 
inibidores compõem o sistema hemostático, cujo objetivo central é a manutenção do sangue fluido no interior 
dos vasos. 
Sobre a avaliação laboratorial da hemostasia é correto afirmar que o
a) Tempo de Sangramento (TS) realizado pela técnica de Ivy é realizado na polpa digital e aplica-se à 
     investigação da hemostasia primária. 
b)  anticorpo antifosfolipídeo mais comum é conhecido como anticoagulante lúpico e é uma causa frequente 
     de prolongamento do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) em pacientes sem sangramento 
     ou assintomáticos. 
c) Teste da Mistura ou Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada mix (TTPa mix) é realizado misturando-se 2/3 
     do plasma em teste com 1/3 de plasma normal e é útil para discernir  entre casos de deficiência de fator da 
     coagulação ou presença algum de inibidor da coagulação. 
d) Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) medem o tempo 
     para formação de fibrina no plasma após a adição de ativadores que simulam, respectivamente, as 
    vias intrínseca (TP) e extrínseca (TTPa) da coagulação. 
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42) Existem duas classes gerais de ácido ribonucleico (RNA): os que codificam proteínas (RNA mensageiro) e os 
funcionais que nunca são traduzidos, isto é, são ativos como RNA. Os RNA funcionais ou não codificantes 
exercem variadas funções, participando de diversas etapas da expressão e da regulação gênicas.

Sobre os RNA funcionais, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(  ) Os microRNA (miRNA) são transcritos inicialmente pela RNA polimerase I, como um RNA mais longo. 
(  ) Os pequenos RNA nucleares (snRNA) são parte de um sistema que processa os RNA transcritos nas 

células eucarióticas.
(  ) Os RNA não codificadores longos (lncRNA ou ncRNA) são transcritos apenas a partir do genoma de 

animais e humanos.
(  ) O RNA ribossômico (rRNA) e o RNA transportador (tRNA) estão presentes tanto em procariotos quanto 

em eucariotos.
(  ) Os RNA de interação piwi (piRNA) impedem a dispersão de elementos de transposição para outros loci 

cromossômicos em plantas.

A sequência correta é

a)  (V); (V); (V); (F); (F).
b)  (F); (V); (F); (V); (F).
c)  (F); (F); (V); (F); (V).
d)  (V); (F); (F); (V); (V).

43)  O exame micológico básico compõe-se de exame direto, com ou sem uso de corantes, e cultura do material 
biológico. O diagnóstico pode ser facilitado quando são observados, no exame direto, elementos fúngicos 
característicos para certos fungos de importância clínica.

Associe corretamente a espécie fúngica a seus aspectos morfológicos observados no exame direto do 
espécime clínico.

ESPÉCIES FÚNGICAS ASPECTOS MORFOLÓGICOS
(1) 
(2) 
(3) 

(4)

(5)

Piedraia hortai
Sporothrix schenckii
Malassezia furfur

Blastomyces dermatitidis

Coccidioides immitis

(  ) Nódulos de cor escura com áreas claras contendo ascos com 
ascósporos.

(  ) Esférulas (10 a 80 µm) de paredes espessas, vazias ou repleta de 
endosporos (2 a 4µm). 

(  ) Células raras em forma de naveta, "charuto" ou ovais (2 a 6µm), 
brotamento simples ou múltiplo.

(  ) Células arredondadas de parede espessa (3 a 8µm) dispostas                       
em cachos; hifas curtas (2,5  a 4µm), irregulares, pouco ramificadas.

(  ) Células ovaladas a arredondadas (8 a 15µm), parede refringente, 
blastoconídio único ligado à célula-mãe por base larga.

A sequência correta é

a)  (1); (3); (5); (2); (4).
b)  (1); (5); (2); (3); (4).
c)  (2); (1); (4); (3); (5).
d)  (2); (5); (3); (4); (1).

44)  Anemia é uma síndrome clínica e, ao mesmo tempo,  um quadro laboratorial caracterizado por diminuição 
do hematócrito, da concentração de hemoglobina no sangue, ou da concentração de hemácias por unidade 
de volume. 

Sobre as anemias é correto afirmar, exceto que a

a)  anemia de Fanconi é um tipo de anemia aplástica constitucional.
b)  anemia associada à insuficiência renal é normocítica e normocrômica. 
c)  medula óssea nas anemias hemolíticas encontra-se, excepcionalmente, hipoplásica.
d)  anemia por deficiência de vitamina B12  manifesta-se após o esgotamento dos depósitos desta substância, 
     que são habitualmente suficientes para manter a eritropoese por dois a cinco anos após haver cessado a 
     absorção. 
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45)  O exame parasitológico de fezes (EPF) tem como objetivo diagnosticar os parasitas intestinais por meio 
da pesquisa de diferentes formas parasitárias eliminadas nas fezes.  O método utilizado, sobretudo, para 
avaliar quantitativamente infecções  por ancilostomídeos, realizado em um erlenmeyer com gargalo contendo 
indicações de 56 e 60mL, que utiliza solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N para obter uma suspensão 
homogênea de fezes a partir da agitação com pérolas de vidro. 
É o método de

a)  Faust.                    
b)  Willis.
c)  Sheather.
d)  Stoll-Hausheer.

46)  Eritropoese é o processo de geração de hemácias que ocorre na medula óssea e garante a estabilidade da 
massa de células vermelhas no organismo, sendo que, em condições normais, um adulto produz cerca de 
200 bilhões de hemácias por dia, substituindo número equivalente de células destruídas. 
Numere, por ordem crescente de maturação, os vários estágios de maturação eritroide.

(  ) Eritroblasto policromatófilo.
(  ) Unidade formadora de colônia-eritroide (CFU-E).
(  ) Eritrócito.
(  ) Proeritoblasto.
(  ) Eritroblasto basófilo.
(  ) Unidade formadora de crescimento rápido-eritroide (BFU-E).
(  ) Reticulócito.
(  ) Eritroblasto ortocromático.
A sequência correta é

a)  (5); (1); (8); (3); (4); (2); (7); (6). 
b)  (5); (2); (8); (3); (4); (1); (7); (6). 
c)  (6); (1); (7); (4); (3); (2); (5); (8). 
d)  (6); (2); (5); (3); (4); (1); (7); (8). 

47)   Autoanticorpos podem ser definidos como imunoglobulinas que reconhecem antígenos do próprio organismo. 
O exame de fator antinuclear (FAN, ANA) é um importante teste laboratorial na investigação da autoimunidade. 
A respeito a pesquisa do FAN, é correto afirmar que

a)  trata-se de uma técnica de imunofluorescência direta.
b)  é aplicável somente ao diagnóstico laboratorial de lúpus eritomatoso sistêmico (LES).
c)  utiliza uma linhagem celular derivada de um carcinoma hepatocelular (HEp2), como substrato.
d)  observa-se diferentes padrões de fluorescência que, na maioria das situações, apenas fornecem pistas 
     da especificidade, orientando a execução posterior de um teste imunológico para detecção específica do 
     anticorpo.

48)  A reação em cadeia da polimerase (PCR) é um método de amplificação do alvo largamente utilizado em 
diversas análises laboratoriais, em que a sequência alvo do ácido nucleico é copiada muitas vezes in vitro. 

Sobre a técnica de PCR, avalie o que se afirma. 

I. A PCR assimétrica utiliza diferentes concentrações dos dois primers para gerar mais de uma fita do 
que da outra. 

II. O rendimento da amplificação e a especificidade do produto são prejudicados quando os tempos da 
desnaturação e anelamento são mínimos.

III. Os produtos amplificados acumulam-se exponencialmente nos ciclos iniciais da PCR até que observa-
se uma queda na eficiência da amplificação (formato da curva em S).

É correto apenas o que se afirma em 

a)  I. 
b)  I e II.
c)  I e III. 
d)  II e III.
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49)  A manutenção da homeostase de água é fundamental para a vida. Nos seres humanos, este equilíbrio 
é, principalmente, uma função de quatro eletrólitos principais: sódio (Na+), potássio (K+), cloreto (Cl-) e 
bicarbonato (HCO3-). 

É correto afirmar sobre os eletrólitos e sua avaliação laboratorial, exceto que 

a)  a hemólise não altera de forma significativa a concentração de Cl- no soro ou no plasma.
b)  o Na+ é o principal cátion do fluido extracelular enquanto o K+ é o principal cátion intracelular. 
c)  os níveis de K+ podem estar falsamente diminuídos em amostras de sangue não centrifugadas, mantidas 
     a 4ºC.
d)  a determinação de bicarbonato ou dióxido de carbono total é realizada de forma mais precisa quando o 
      exame é realizado o mais rápido possível após sua coleta e mediante centrifugação do sangue em tubo 
     fechado. 

50) Cristais são estruturas com formas geométricas ou amorfa observados no sedimento urinário, originados 
a partir da  precipitação de sais inorgânicos, compostos orgânicos ou compostos iatrogênicos mediante a 
variações na temperatura, concentração do soluto e pH. 

A esse respeito, é correto afirmar que ocorrem em urinas ácidas e formam um precipitado róseo, característico 
em amostras refrigeradas os cristais de

a)  ácido úrico.
b)  urato amorfo.
c)  fosfato amorfo.
d)  oxalato de cálcio.

51)  Os cilindros são os únicos elementos encontrados no sedimento urinário que são exclusivos do rim. Estes 
elementos fornecem uma visão microscópica das condições dentro do néfron, desde que são formados no 
lúmen dos túbulos contorcidos distais e dos ductos coletores. 

Sobre os cilindros, é correto afirmar, exceto que

a)  o principal componente do cilindro é a proteína de Tamm-Horsfall. 
b)  a pesquisa de cilindros no sedimento urinário deve ser  realizada sob luz difusa e incialmente no menor 
     aumento.  
c)  a presença de cilindros grosseira e finamente granulosos no sedimento urinário pode ter significado 
     patológico ou não.
d)  os cilindros lipoídicos são representativos da estase urinária extrema e frequentemente estão associados 
     à insuficiência renal crônica. 

52)  O líquido cefalorraquidiano (LCR) é um dos principais fluidos do corpo, cuja função é promover um sistema 
fisiológico de nutrientes para o tecido nervoso, bem como a eliminação de resíduos metabólicos, além de 
representar uma barreira mecânica de atenuação do cérebro e da medula espinhal contra traumas. 

Sobre o LCR e sua análise laboratorial, é incorreto afirmar que

a)  o termo xantocromia refere-se a amostras de LCR, cujo sobrenadante apresenta as cores rosa, laranja 
     ou amarelo. 
b)  o aumento no número de linfócitos e niveis não alterados de glicose e lactato no LCR são indicativos 
     laboratoriais que favorecem o diagnóstico de meningite viral. 
c)   o índice albumina no LCR (mg/dL) / albumina sérica (g/dL)  é útil para avaliar a integridade da barreira 
     hematoencefálica (BHE), sendo que um indice inferior a 9 representa BHE intacta.    
d)   as amostras de LCR são coletadas, em geral, em tubos estéreis distintos, destinados a diferentes análises 
      que devem ser realizadas preferencialmente em caráter de urgência. Caso isso não seja possível, o 
     tubo destinado às análises químicas e sorológicas deve ser mantido congelado e aquele destinado à 
     microbiologia resfriado até o processamento.   
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53)  Hepatites virais constituem doenças infecciosas sistêmicas que afetam o fígado e que podem ser causadas 
por diferentes agentes virais. 

A respeito das hepatites virais e sua avaliação laboratorial, avalie o que se afirma. 

I. O antígeno “e” (HBeAg) é associado à replicação viral do vírus da hepatite B (HBV).  
II. O vírus da hepatite A (HAV) e o da hepatite C (HCV) são vírus de RNA, enquanto o HBV é um vírus 

de DNA.  
III.  A transmissão do vírus da hepatite E (HEV) ocorre, pricipalmente, por via sanguínea, relações sexuais 

e transmissão vertical.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  III.
b)  I e II.
c)  I e III. 
d)  II e III.

54)  A hemoglobina é uma molécula globular formada por quatro cadeias de globinas. Cada cadeia de globina tem 
uma bolsa onde se fixa o heme, molécula planar que permite a ligação e transporte de oxigênio e contém em 
seu centro um átomo de ferro (Fe+2). 

Sobre as hemoglobinas humanas e hemoglobinopatias, é correto afirmar que

a)  a anemia observada nas talassemias é normocítica e normocrômica. 
b)  na doença por hemoglobina H (HbH), apenas um dos quatros genes da alfa (α) globina está ativo.
c)  a hemoglobina S (HbS) é uma hemoglobina variante observada na anemia falciforme, caracterizada pela 
     substituição de um resíduo glutamil por um valil na posição 6 da cadeia de α globina. 
d)  na beta (β)-talassemia, há um desequilíbrio da síntese das cadeias de globina e o excesso relativo de 
     cadeias β precipita-se nos eritroblastos determinando sua destruição precoce na medula óssea. 

55) Características morfotintoriais dos micro-organismos são importantes elementos que favorecem sua 
identificação laboratorial e diferentes técnicas de coloração de micro-organismos são utilizadas no laboratório 
de microbiologia. 

Sobre estas técnicas de coloração, é correto afirmar que

a)  o iodo (lugol) funciona como contracorante na coloração de Gram. 
b)  a coloração com branco de calcoflúor é util para identificação de microbactérias.
c)  o contracorante utilizado na coloração de auramina-rodamina é o permanganato de potássio.
d)   na coloração de Ziehl-Neelsen os microorganismos são corados com carbolfucsina básica, sem o aquecimento 
     da amostra.

56) O aparecimento de substâncias metabólicas anormais na urina pode indicar uma série de distúrbios do 
metabolismo. A ruptura de uma via metabólica normal provoca o aumento da concentração plasmática de 
dada substância e sua consequente eliminação por via urinária quando a capacidade de reabsorção renal é 
excedida ou quando a substância não é normalmente reabsorvida. 

Sobre as anormalidades observadas no exame de urina associadas aos distúbios metabólicos, é incorreto 
afirmar que na(s) 

a)  doença de Lesch-Nyhan é observada a excreção importante de cristais de ácido úrico na urina. 
b)  alcaptonúria é observado escurecimento da urina quando em repouso, alcalinizadas e à temperatura 
     ambiente. 
c)  cistinúria são observados cristais finos, em forma de agulhas finas, no sedimento urinário concentrado da 
     primeira amostra da manhã.
d)  porfirias observa-se distúbio no metabolismo das porfirinas e os compostos uroporfirina, porfobilinogênio 
     e ácido alfa-aminolevulínico (ALA) que, por serem mais solúveis aparecem mais facilmente na urina. 
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57) A Portaria nº 344, de 10 de maio de 1998, do Ministério da Saúde aprova o Regulamento Técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos ao controle especial. Tal Portaria, em seu Anexo I, estabelece listas de 
substâncias agrupadas de acordo com suas características farmacológicas. 

A respeito destas listas, é correto afirmar, exceto que

a)  C2 refere-se às substâncias anabolizantes.  
b)  C3 dedica-se às substâncias imunossupressoras.
c)  B2 aborda substâncias psicotrópicas anorexígenas.
d)  A2 trata de substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações especiais. 

58)   A Notificação de Receita é o documento que, acompanhado de receita, autoriza a dispensação de medicamentos 
à base de substâncias constantes das listas “A1”, “A2”, “A3”, “B1”, “B2”, “C2” e “C3” do Regulamento Técnico 
e de suas atualizações aprovados pela Portaria nº 344, de 10 de maio de 1998, do Ministério da Saúde. 

Sobre as Notificações de Receita, é incorreto afirmar que a(s)

a)  Notificação “A” terá validade por um período de 30 (trinta) dias contados a partir de sua emissão e 
     somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração.
b)  Notificação Especial da Talidomida, terá validade de 15 (quinze) dias, contados a partir de sua emissão e 
     somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração.
c)  Notificação “B” poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a 
     quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 60 (sessenta) dias.
d)  Notificações “A” que contiverem medicamentos à base das substâncias constantes das listas “A1”, “A2” e 
     “A3” deste Regulamento Técnico e de suas atualizações deverão ser remetidas até o dia 15 (quinze) do 
      mês subsequente às Autoridades Sanitárias Estaduais ou Municipais e do Distrito Federal, através 
     de relação em duplicata.

59)  A Resolução nº 596, de 21 de fevereiro de 2014, do Conselho Federal de Farmácia dispõe sobre o Código 
de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético, e estabelece as infrações e as regras de aplicação das 
sanções disciplinares. 

De acordo com o Anexo III desta resolução, que estabelece as infrações e as regras de aplicação das 
sanções disciplinares, são infrações éticas e disciplinares leves, exceto 

a)  aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial oriundo de acordo, convenção coletiva 
     ou dissídio da categoria.
b)  submeter-se a fins meramente mercantilistas que venham a comprometer o seu desempenho técnico, em 
     prejuízo da sua atividade profissional.
c)  deixar de obter de participante de pesquisa ou de seu representante legal o Termo de Consentimento Livre 
     e Esclarecido (TCLE) para sua realização, envolvendo seres humanos, após as devidas explicações 
     sobre a sua natureza e as suas consequências.
d)  desrespeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, 
     excetuando-se aquele que, mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado incapaz de 
     discernir sobre opções de tratamento ou decidir sobre sua própria saúde e bem-estar.

60) O anexo II da Resolução nº 596, de 21 de fevereiro de 2014 do Conselho Federal de Farmácia, dispõe 
sobre o  Código de Processo Ético. De acordo com o Título I, Capítulo I, Artigo 3º: “os Conselhos Regionais 
de Farmácia instituirão Comissões de Ética com a competência de emitir parecer, justificadamente, pela 
abertura ou não de processo éticodisciplinar, sendo que a decisão denegatória deverá ser submetida ao 
Presidente do Conselho Regional de Farmácia para deliberação”. 

Com relação à Comissão de Ética, é incorreto afirmar que

a)  compete à Comissão de Ética escolher, dentre os seus membros, o seu Presidente.
b)  é vedada à Diretoria, aos conselheiros e empregados do Conselho Regional de Farmácia a participação 
     como membro da Comissão de Ética. 
c)   os custos necessários à realização dos trabalhos da Comissão de Ética deverão ser arcados pelo Conselho 
     Regional de Farmácia, vedado o pagamento de qualquer tipo de gratificação aos seus membros.
d)  cada Comissão de Ética será composta por, no mínimo, 5 (cinco) farmacêuticos nomeados pelo Presidente 
     do Conselho  Regional de Farmácia e homologados pelo Plenário, com mandato igual ao da Diretoria. 
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REDAÇÃO

Texto I

O que são os meios de comunicação?

Os meios de comunicação são as tecnologias e os instrumentos que permitem a troca de informações, ideias 
e acontecimentos entre diferentes grupos de pessoas e organizações. Esses instrumentos servem para o 
compartilhamento de notícias e de conteúdo, são fonte de entretenimento e de educação e, também, são 
utilizados para a publicidade. 

Comunicar-se e transmitir informações sempre foram uma necessidade humana. Nas últimas décadas, a 
evolução tecnológica possibilita que a comunicação seja cada vez mais rápida e eficiente. 

  Disponível em: <https://www.significados.com.br/meios-de-comunicacao/>. Acesso em: 10 fev. 2020. Adaptado.

Texto II

                                        Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/tv-e-o-meio-preferido-por-63-dos-
brasileiros-para-se-informar-e-internet-por-26-diz-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 15 fev. 2020.

Texto III

Os meios de comunicações enquanto interfaces mediadoras da comunicação

As novas mídias tornam-se (pluralmente) uma extensão das mídias tradicionais, possibilitando ao público o 
acesso às informações numa grande variedade de dispositivos digitais. [...] Os meios de comunicação de 
massa foram reformulados e redefinidos e as novas tecnologias de informação e de comunicação passaram 
a ser utilizadas em todos os campos do saber. É neste contexto que se estabelece uma pluralidade de 
convergências – da comunicação humana à comunicação em rede. [...]

As novas “culturas” podem ajudar a promover as transformações socioculturais necessárias à mudança 
da realidade presente, quando constituem uma cultura global comum, em meio à produção, distribuição, 
recepção, redistribuição e apropriação de conteúdos que são gerados na interatividade coletiva. Portanto, 
uma vez imersos na cultura de massas, cultura midiática, cultura da convergência, cultura da mobilidade e na 
cibercultura, os seres humanos precisam aprender a discernir e a criticar as informações repassadas pelos 
novos e antigos meios de comunicação, evitando assim a manipulação sociocultural. [...] É preciso estar 
consciente de que estamos inseridos em redes globais de produção e distribuição cultural. 

                                    Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/teixeira-marcelo-a-comunicacao-na-sociedade-de-informacao.pdf>. 
Acesso em: 15 fev. 2020. Adaptado.
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PROPOSTA

Atualmente, qualquer pessoa no mundo pode inserir-se numa realidade repleta de celulares e de computadores, 
vendo televisão, ouvindo rádio, lendo revistas, assistindo a filmes e se comunicando com pessoas do outro 
lado do mundo facilmente e rapidamente. Somos bombardeados o dia inteiro com informações, propagandas, 
músicas, filmes, séries, vídeos, programas de televisão etc. Os meios de comunicação ocupam grande parte 
do nosso tempo, pensamento e relações sociais.

A partir dessas constatações e da leitura dos textos motivadores, elabore um texto dissertativo-argumentativo 
em prosa e na modalidade escrita segundo a norma culta da Língua Portuguesa, com no máximo 30 (trinta) 
linhas e letra legível, sobre o seguinte tema:

A relevância dos meios de comunicação e das informações na 
constituição social e cultural do homem contemporâneo. 

Atenção: 

- Assuma um posicionamento sobre o tema, sem se desviar do assunto. 

- Use a clareza, a concisão e a coerência na exposição do pensamento.

- Apresente argumentos convincentes que fundamentarão seu ponto de vista. 
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RASCUNHO DA  REDAÇÃO
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RASCUNHO
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos 
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta); 
e uma página de rascunho da redação.

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:

✓ a numeração das questões e a paginação estão corretas;

✓ todas as questões estão perfeitamente legíveis; 

✓ a “versão” da prova e a “especialidade” correspondem aos campos “versão” e “especialidade” contidos 
em seu Cartão de Respostas; 

✓ se o número do Cartão de Respostas corresponde ao número constante do verso da Folha de Redação; e

✓      Sendo detectada alguma anormalidade, solicite imediatamente a substituição do caderno de questões. 

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.). 

4. Os candidatos não devem identificar/assinar a Folha de Redação.

5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

6. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre 
a mesa, óculos escuros, brincos, quaisquer adornos na região das orelhas, colar, pulseira de qualquer tipo 
ou material, gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares, qualquer recipiente ou 
embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa e embalagens, luvas, 
cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/
ou anotações (inclusive o cartão de inscrição), lápis, lapiseira, borracha, caneta de corpo não transparente, 
calculadora, protetores auriculares, telefone celular, relógio de qualquer tipo, chave-alarme, aparelhos 
sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos, e/ou quaisquer dispositivos que receba, 
transmita e armazene informações. Os objetos são de responsabilidade do candidato. 

7. No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

8. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas: marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido ou não preenchido 
integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, 
será de inteira responsabilidade do candidato e também considerada incorreta.

9. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas e a sua Folha de Redação para não amassá-los, 
molhá-los, dobrá-los, rasgá-los, manchá-los ou, de qualquer modo, danificá-los. O Cartão de Respostas e a 
Folha de Redação não serão substituídos.

10. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.

11. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 (vinte) minutos do 
tempo total de prova.

12. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer 
obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de 
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro) 
horas.

13. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas, Folha de Redação ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

14. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas; e entregue o Cartão 
de Respostas e a Folha de Redação.

15. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão 
de Respostas, na Folha de Redação e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da 
prova e à exclusão do Exame.


