
 

 
 
 

 
 

 
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 02/2017 

 

 

202 – ANALISTA DE SAÚDE (ANS) – FARMÁCIA 
  

 

 

o VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS. 

o VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o MARQUE O TIPO DE PROVA NA FOLHA DE REPOSTA. A FALTA DE MARCAÇÃO DO TIPO DE PROVA IMPOSSIBILITARÁ A 

CORREÇÃO DA SUA PROVA, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO ESTA OCORRÊNCIA. 

o VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTE CADERNO ENCONTRA-SE COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO. 

o MARQUE O TIPO DA SUA PROVA NO CAMPO ESPECÍFICO NA FOLHA DE RESPOSTAS. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE 

DO CANDIDATO EFETUAR A MARCAÇÃO DO SEU TIPO DE PROVA. 

o LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA. 

o RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.  

o TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA. 

o A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS E 30 MINUTOS. 

o A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO, MÍNIMO, ESTABELECIDO NO 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. 

o AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.  

 

 
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS 

NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA. 
 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 
 

  

                    

 

 

NOME DO CANDIDATO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
     

 
    

 

PROVA 
TIPO: A 

MARQUE O TIPO DE SUA PROVA 

NO CAMPO ESPECÍFICO NA 

FOLHA DE RESPOSTA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7. 
 

Tolerância na prática 
 

A Constituição Federal de 1988 – norma de maior 

hierarquia no sistema jurídico brasileiro – assegura a todos a 

liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de 

intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não 

experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo 

entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a 

intolerância religiosa é medida que se impõe. 

Em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja 

uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freyre 

em “Casa-Grande Senzala”. O autor ensina que a realidade do 

Brasil até o século XIX estava compactada no interior da casa-

grande, cuja religião era católica, e as demais crenças – 

sobretudo africanas – eram marginalizadas e se mantiveram 

vivas porque os negros lhe deram aparência cristã, conhecida 

hoje por sincretismo religioso. No entanto, não é razoável que 

ainda haja uma religião que subjugue as outras, o que deve, pois, 

ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a 

intolerância de crença. 

De outra parte, o sociólogo Zygmunt Bauman defende, na 

obra “Modernidade Líquida”, que o individualismo é uma das 

principais características – e o maior conflito – da pós-

modernidade, e, consequentemente, parcela da população tende 

a ser incapaz de tolerar diferenças. Esse problema assume 

contornos específicos no Brasil, onde, apesar do 

multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura 

religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Nesse 

sentido, um caminho possível para combater a rejeição à 

diversidade de crença é descontruir o principal problema da pós-

modernidade, segundo Zygmunt Bauman: o individualismo. 

Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas 

cooperem para mitigar a intolerância religiosa. Cabe aos 

cidadãos repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes 

presentes no território brasileiro, por meio de debates nas mídias 

sociais capazes de descontruir a prevalência de uma religião 

sobre as demais. Ao Ministério Público, por sua vez, compete 

promover ações judiciais pertinentes contra atitudes 

individualistas ofensivas à diversidade de crença. Assim, 

observada a ação conjunta entre população e poder público, 

alçará o país a verdadeira posição de Estado Democrático de 

Direito. 

(Texto apresentado para prova do ENEM de 2016, pelo candidato Vinicius 

Oliveira de Lima, de Duque de Caxias – Rio de Janeiro). 

1. A respeito das afirmações contidas no texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Gilberto Freyre defendeu a ideia de que os escravos 
se opunham ao catolicismo e, por isso, deu-se início 
à intolerância religiosa. 

(B) O sincretismo religioso é o conceito que coloca o 
catolicismo frente às demais religiões. 

(C)  No Brasil, apesar de ter uma sociedade 
multiculturalista, há pessoas que são intolerantes com 
a religião que seja diferente da sua.   

(D)  O individualismo é um caminho para que a sociedade 
seja menos discriminada e que se possa conviver 
melhor com todas as religiões. 

(E)  A mídia é responsável pela perpetuação de alguns 
preconceitos e atitudes discriminatórias. 

 

2. Ao dizer que “... não é razoável que ainda haja uma religião 
que subjugue as outras ...”, o autor se refere ao fato de que 

 

(A) não é bom que uma religião tenha mais adeptos que 
outras. 

(B) não é bom que ainda haja uma religião que domine 
as demais. 

(C) é preocupante o fato de as religiões africanas serem 
menos conhecidas. 

(D) não é interessante que uma religião tenha mais 
facilidade que as outras perante a lei. 

(E) não se deve julgar as religiões pela aparência e pela 
sua doutrina.  

 

3. Assinale a alternativa cujo termo destacado esteja 
empregado como adjetivo. 

 

(A) ... os frequentes casos de “intolerância” religiosa 
mostram que os indivíduos ainda não experimentam 
esse direito na prática.  

(B) ... Com efeito, um “diálogo” entre sociedade e Estado 
sobre os caminhos para combater a intolerância 
religiosa é medida que se impõe. 

(C) ... apesar do multiculturalismo, há quem exija do outro 
a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles 
que dela “divergem”.  

(D) ... um caminho possível para “combater” a rejeição à 
diversidade de crença é descontruir o principal 
problema da pós-modernidade, segundo Zygmunt 
Bauman: o individualismo. 

(E) ... ao Ministério Público, por sua vez, compete 
promover ações judiciais pertinentes contra atitudes 
“individualistas” ofensivas à diversidade de crença. 

 

4. Assinale a alternativa cujo uso do “que” exerça a função de 
pronome relativo. 

 

(A) Em primeiro plano, é necessário que a sociedade não 
seja uma reprodução da casa colonial, como disserta 
Gilberto Freyre em “Casa-Grande Senzala”.  

(B) ... O autor ensina que a realidade do Brasil até o 
século XIX estava compactada no interior da casa-
grande. 

(C) ... não é razoável que ainda haja uma religião que 
subjugue as outras. 

(D) ... os frequentes casos de intolerância religiosa 
mostram que os indivíduos ainda não experimentam 
esse direito na prática. 

(E) ... um diálogo entre sociedade e Estado sobre os 
caminhos para combater a intolerância religiosa é 
medida que se impõe. 
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5. “... um caminho possível para combater a rejeição à 
diversidade de crença é descontruir o principal problema da 
pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman: o 
individualismo”.  

 

Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase, caso 
o trecho seja alterado. 

 

(A) “... um caminho possível para se combater a rejeição 
e à acreditar nesse conceito é descontruir o principal 
problema da pós-modernidade, segundo Zygmunt 
Bauman: o individualismo”. 

(B) “... um caminho possível para combater a rejeição à 
crença da força da diversidade é descontruir o 
principal problema da pós-modernidade, segundo 
Zygmunt Bauman: o individualismo”. 

(C) “... um caminho possível para combater a rejeição à 
um preconceito presente nas diversas crenças é 
descontruir o principal problema da pós-modernidade, 
segundo Zygmunt Bauman: o individualismo”. 

(D) “... um caminho possível para combater o que é 
diferente se refere à desconstruir o principal problema 
da pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman: o 
individualismo”. 

(E)  “... um caminho possível para combater a rejeição que 
há à um determinado posicionamento preconceituoso 
é desconstruir o principal problema da pós-
modernidade, segundo Zygmunt Bauman: o 
individualismo”. 

 

6. “... Esse problema assume contornos específicos no Brasil, 
onde, apesar do multiculturalismo, “há” quem exija do outro 
a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que 
dela divergem”. 

 

Assinale a alternativa em que o uso do verbo haver NÃO 
apresenta o mesmo valor do que está presente no trecho. 

 

(A) “Há” muito tempo não se vê uma análise tão precisa 
da situação. 

(B) “Há” muitos problemas que envolvem essa situação 
delicada. 

(C) Não “há” motivos para culpar as pessoas sem ter 
certeza dos fatos. 

(D) Onde “há” um lugar adequado para realizar a 
reunião? 

(E) É preciso que “haja” mais iniciativas como essa 
apresentada pelos funcionários. 

 

7. “Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas 
cooperem para “mitigar” a intolerância religiosa”. 

 

Assinale a alternativa em que é possível substituir o termo 
destacado, sem que haja prejuízo de seu significado. 

 

(A) Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas 
cooperem para “transformar” a intolerância religiosa. 

(B) Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas 
cooperem para “enfrentar” a intolerância religiosa. 

(C) Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas 
cooperem para “desvalorizar” a intolerância 
religiosa. 

(D) Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas 
cooperem para “destacar” a intolerância religiosa. 

(E) Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas 
cooperem para “diminuir” a intolerância religiosa. 

 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE 
 
 

8. Em relação ao conteúdo da Lei n.º 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O princípio da integralidade da assistência é 
entendido como a garantia de acesso às ações 
preventivas para toda a população, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie.  

(B) A utilização da epidemiologia para o estabelecimento 
de prioridades significa que as ações de saúde devem 
ser centradas no tratamento de doenças 
infectocontagiosas. 

(C) A execução da vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras é de responsabilidade 
exclusiva da direção nacional do Sistema Único de 
Saúde, não podendo ser complementada pelos 
estados e municípios.  

(D) O texto da lei cita como determinantes e 
condicionantes da saúde: alimentação, moradia, 
saneamento básico, relacionamentos interpessoais, 
apoio religioso, acesso à leitura e domínio do uso de 
tecnologias essenciais. 

(E) O controle da prestação de serviços que se 
relacionam com a saúde, está incluído dentro do 
conceito de vigilância sanitária. 

 

9. Em relação ao conteúdo da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Define que o Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde terão representação no 
Conselho Nacional de Saúde. 

(B) Estabelece que a representação dos profissionais de 
saúde nos Conselhos de Saúde deve ser paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 

(C) A organização e normas de funcionamento de cada 
Conferência e Conselho de Saúde são padronizadas, 
devendo seguir cronograma e pautas unificados, em 
concordância com as demais Conferências e 
Conselhos de Saúde do país. 

(D) O Conselho de Saúde deve se reunir a cada 4 anos, 
com a representação dos vários segmentos sociais, 
para propor diretrizes de saúde. 

(E) A Conferência de Saúde é um órgão colegiado de 
caráter permanente e deliberativo, composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários. 

 

10. Em relação ao conteúdo da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo, assinale a alternativa correta. 
 

(A) É permitida a destinação de recursos públicos 
municipais para auxílio às instituições privadas com 
fins lucrativos, desde que haja justificativa e 
prestação de contas. 

(B) É vedado cobrar do usuário pela prestação das ações 
e dos serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

(C) É atribuição do município a assistência integral à 
saúde, com divisão igual dos recursos entre as 
regiões e os níveis de atendimento. Os dados 
epidemiológicos não devem influenciar na alocação 
de recursos. 

(D) Dados que coloquem em risco a saúde individual ou 
coletiva, podem ser mantidos em sigilo e omitidos dos 
usuários, conforme decisão estratégica dos gestores 
de saúde. 

(E) O direito de evitar e interromper a gravidez, nos 
termos da Lei Federal, não pode ser usufruído na rede 
pública municipal de saúde, pois este serviço é de 
responsabilidade única da gestão nacional.  
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11. Em relação ao conteúdo do Decreto Federal n.º 7.508, de 
28 de junho de 2011, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Estabeleceu a Rede de Atenção à Saúde, que é um 
conjunto de serviços de saúde específicos para o 
atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou 
de situação laboral, necessita de atendimento 
especial. 

(B) Para ser instituída, uma região de saúde deve conter, 
no mínimo, ações e serviços de: atenção primária, 
urgência e emergência, atenção psicossocial, 
atenção ambulatorial especializada e hospitalar e 
vigilância em saúde. 

(C) São portas de entrada às ações e aos serviços de 
saúde nas Redes de Atenção à Saúde, os serviços: 
de atenção primária, de atenção ambulatorial 
especializada e de atenção psicossocial. 

(D) O acesso universal e igualitário aos serviços de saúde 
será ordenado pela atenção primária e deve ser 
fundado apenas no critério cronológico, 
independentemente, da avaliação da gravidade do 
risco individual e coletivo. 

(E) As regiões de saúde devem se restringir a áreas 
específicas dentro dos municípios, sendo vedado o 
agrupamento de municípios.  

 

12. Segundo a resolução SS n.º 59, de 22 de julho de 2004, do 
Estado de São Paulo, em concordância com a portaria n.º 
204, de 17 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) Casos suspeitos de sarcoidose e esquistossomose 
são de notificação compulsória imediata. 

(B) Casos suspeitos de coqueluche, difteria e tularemia 
não são de notificação compulsória, apenas os casos 
confirmados. 

(C) Casos de leishmaniose visceral, tétano e esclerose 
múltipla são de notificação compulsória. 

(D) Casos de varíola e raiva humana são de notificação 
compulsória imediata. 

(E) Casos de leptospirose e febre maculosa não são de 
notificação compulsória. 

 

13. Em relação ao conteúdo do Humaniza SUS – Documento 
Base para Gestores e Trabalhadores do SUS de 2004, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) O mapeamento e a interação com as demandas 
sociais, coletivas e subjetivas de saúde não fazem 
parte da humanização do SUS. 

(B) Uma forma de operacionalização da humanização do 
SUS acontece, através da separação do trabalho das 
diferentes disciplinas envolvidas na saúde, evitando 
as equipes multiprofissionais. 

(C) O controle social na gestão do SUS deve ser 
desestimulado, visando evitar o estresse emocional 
dos usuários. 

(D) Um dos objetivos do documento é o distanciamento 
entre o usuário e o profissional de saúde, que devem 
ter o mínimo conhecimento possível um sobre o outro, 
com o intuito de profissionalizar a assistência. 

(E) A valorização dos diferentes sujeitos implicados no 
processo de produção de saúde – usuários, 
trabalhadores e gestores – é entendida como parte da 
humanização do SUS.  

 

14. Em relação ao conteúdo da portaria n.º 529, de 1º de abril 
de 2013, que instituiu o Programa Nacional de Segurança 
do Paciente, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Uma das estratégias de implementação do programa 
se constitui na elaboração e apoio à implementação 
de protocolos, guias e manuais de segurança do 
paciente. 

(B) O programa deve ser aplicado aos profissionais de 
saúde e usuários, sendo que os gestores e restante 
da população não devem participar das medidas. 

(C) Institui que se deve reduzir a abrangência do 
atendimento à saúde da população, pois com menos 
serviço, menor a chance de erros. 

(D) Propõe uma cultura que prioriza as metas financeiras 
e operacionais acima da segurança. 

(E) Estabelece a responsabilização individual dos 
pacientes, ou seja, quem não quer sofrer efeito 
adverso de procedimentos de saúde, não deve 
procurar assistência, em casos de doença. 

 

15. Em relação ao conteúdo da Constituição da República 
Federativa do Brasil vigente, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado. A 
assistência à saúde é vedada à iniciativa privada. A 
execução de ações de saúde do trabalhador não é 
atribuição do Sistema Único de Saúde. 

(B) Descentralização, com direção única em cada esfera 
de governo, é uma das diretrizes do Sistema Único de 
Saúde. É permitida a comercialização de órgãos e 
tecidos humanos em situações especiais. É vedada, 
ao Sistema Único de Saúde, a participação em ações 
de saneamento básico. 

(C) Está contemplada, como uma das diretrizes do 
Sistema Único de Saúde, a participação da 
comunidade. As instituições privadas poderão 
participar, de forma complementar, do Sistema Único 
de Saúde. É atribuição do Sistema Único de Saúde 
ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde. 

(D) As ações de saúde devem priorizar as ações 
curativas e de reabilitação. É vedado todo tipo de 
comercialização de órgãos e tecidos humanos. As 
instituições privadas com fins lucrativos têm 
preferência para a participação no Sistema Único de 
Saúde. 

(E) O atendimento integral é uma das diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde 
não deve participar da produção de medicamentos, 
tampouco da fiscalização de alimentos para o 
consumo humano. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16. Amanda e sua equipe estão trabalhando em um projeto 
sigiloso e todos utilizam computadores com Sistema 
Operacional Windows 7, em sua configuração padrão. Foi 
criada, então, uma pasta para compartilhamento dos 
arquivos entre todos os membros do projeto. No entanto, 
ela quer evitar que as outras pessoas façam alterações 
desnecessárias nesses arquivos ou mesmo os excluam 
acidentalmente. 

 

 No cenário descrito, assinale a alternativa que apresenta o 
tipo de permissão de compartilhamento que Amanda deve 
colocar nessa pasta. 

 

(A) Leitura / Gravação. 
(B) Controle Total. 
(C) Modificar. 
(D) Acesso Restrito. 
(E) Leitura. 
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17. Observe a imagem abaixo. 
 

 
 
 A tecnologia desenvolvida que é utilizada normalmente 

para proteger senhas de e-mail, como no campo “Digite sua 
Senha”, que se refere à segurança da informação, é 
chamada de 

 

(A) download. 
(B) mailing. 
(C) certificado digital. 
(D) criptografia. 
(E) phishing. 

 

18. Observe a planilha abaixo. 
 

 
 
 João trabalha como autônomo e utiliza o programa 

LibreOffice Calc 5.4, em sua configuração padrão, para 
elaborar suas despesas e ganhos ao longo dos meses. 
Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que João 
utilizou para saber o valor de seu lucro até o mês de 
novembro. 

 

(A) =SOMA(B13-C13) 
(B) =SUBTOTAL(C13-B13) 
(C)  =SOMA(C13-B13) 
(D) =SUBTOTAL(B13-C13) 
(E) =LUCRO(C13-B13) 

19. Considerando o navegador Internet Explorer 11, em sua 
configuração padrão, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A Barra de Status é onde são digitados os endereços 
dos sites quando são acessados no browser. 

(B) O navegador Internet Explorer não pode ser 
executado em outros sistemas operacionais, como o 
Linux, visto ter sido criado, exclusivamente, pela 
Microsoft e para ser executado no ambiente 
Windows. 

(C) Para bloquear “pop-ups”, no navegador, deve-se 
utilizar a opção “Bloqueador de pop-ups”, disponível 
por meio do Menu Exibir. 

(D) O Internet Explorer possui suporte para a execução 
de javascript, além de suportar os protocolos HTTP, 
HTTPS e FTP. 

(E)  A Filtragem ActiveX evita que o Internet Explorer 
armazene dados da sua sessão de navegação. Isso 
inclui cookies, arquivos de internet temporários, 
histórico e outros dados. As barras de ferramentas e 
extensões são desabilitadas por padrão. 

 

20. Sobre o Microsoft Office Outlook 2007, em sua 
configuração padrão, analise as proposições abaixo. 

 

I. Além de possuir funções naturais de e-mail, o Outlook 
ainda possui o Calendário, que funciona também 
como uma agenda de compromissos e eventos. 

II. A versão 2007 do Outlook não permite que sejam 
inseridas imagens e hiperlink em suas assinaturas, 
apenas textos. 

III. Regra é uma ação que o Microsoft Office Outlook 
executa automaticamente em uma mensagem 
recebida ou enviada que satisfaça as condições 
especificadas. O usuário pode escolher muitas 
condições e ações usando o Assistente de Regras e 
Alertas. 

IV. POP3, SAP e NET são três serviços de internet de 
correios eletrônicos que podem ser usados para 
configurar sua conta de e-mail no Outlook. 

V. O Outlook ainda não dispõe de tecnologia para 
funcionar em tablets e smartphones com sistema 
operacional iOS, tablets e em smartphones com 
Android, apenas em dispositivos com plataforma 
Windows. 

 

 É correto o que se afirma, apenas, em 
 

(A) I e III. 
(B) II, IV e V. 
(C) I, II e IV. 
(D) III e V. 
(E) III. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Em uma reunião da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

em seu município, o farmacêutico teve de selecionar 
medicamentos diuréticos para estruturar sua Relação 
Municipal de Medicamentos (REMUME). Assinale a 
alternativa correta que apresenta um diurético poupador de 
potássio, um de alça e um tiazídico, respectivamente. 

 

(A) Amilorida, acetazolamida e furosemida. 

(B) Hidroclorotiazida, furosemida e espironolactona.  

(C) Indapamida, espironolactona e acetazolamida.  

(D) Furosemida, hidroclorotiazida e amilorida. 

(E) Espironolactona, furosemida e clortalidona. 
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22. Sobre as compras públicas, relacione as colunas da tabela 
abaixo. 

 

Coluna I Coluna II 

1. Concorrência. A. 

Modalidade de licitação entre 
interessados, devidamente 
cadastrados, ou que atenderem 
a todas as condições exigidas 
para cadastramento, até o 
terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, 
observada a necessária 
qualificação. 

2. 
Tomada de 
preços. 

B. 

Modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente 
ao seu objeto, cadastrados ou 
não, escolhidos e convidados, 
em número mínimo de 3 (três), 
pela unidade administrativa, a 
qual afixará, em local 
apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente 
especialidade que 
manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação 
das propostas. 

3. Convite. C. 

Modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a 
venda de bens móveis 
inservíveis para a administração 
ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, ou 
para a alienação de bens 
imóveis, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao 
valor da avaliação. 

4. Concurso. D. 

Modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na 
fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir 
os requisitos mínimos de 
qualificação, exigidos no edital 
para execução de seu objeto. 

5. Leilão. E. 

Modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante 
a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de 
edital publicado na imprensa 
oficial, com antecedência 
mínima, de 45 (quarenta e 
cinco) dias. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a correta 
correspondência. 
 

(A) 1E / 2D / 3C / 4A / 5B 

(B) 1D / 2A / 3B / 4C / 5E 

(C) 1B / 2D / 3E / 4A / 5C 

(D) 1D / 2A / 3B / 4E / 5C 

(E) 1C / 2B / 3D / 4E / 5A 

23. São fatores extrínsecos que afetam a estabilidade de 
medicamentos, EXCETO, 

 

(A) interações entre fármacos. 

(B) transporte. 

(C) luminosidade. 

(D) ventilação. 

(E) umidade. 
 

24. São atribuições clínicas do farmacêutico 
 

I. estabelecer e conduzir uma relação de cuidado 
centrada no paciente. 

II. analisar a prescrição de medicamentos quanto aos 
aspectos legais e técnicos. 

III. participar e promover discussões de casos clínicos, 
de forma integrada com os demais membros da 
equipe de saúde. 

IV. acessar e conhecer as informações constantes no 
prontuário do paciente. 

V. indicar internação e alta nos serviços de atenção à 
saúde. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II, III, IV e V. 

(B) I, IV e V, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) III e V, apenas. 

(E) I, II, III e IV, apenas. 
 

25. Sobre as atividades de controle e monitoramento de 
produtos pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
analise as proposições abaixo. 
 

I. As atividades de vigilância sanitária relacionadas à 
formulação, ao acompanhamento e à avaliação da 
política nacional de vigilância sanitária e das diretrizes 
gerais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
serão exercidas pelo Ministério da Saúde. 

II. É permitida a distribuição de amostras gratuitas de 
medicamentos exclusivamente a médicos, inclusive, 
aquelas de produtos que contenham substâncias 
entorpecentes ou que produzam dependência física 
ou psíquica. 

III. São atribuições dos agentes de vigilância sanitária 
realizar inspeções de rotina para apuração de 
infrações sanitárias. 

IV. A ação de vigilância sanitária ocorrerá, em caráter 
permanente, e constituirá atividade de rotina dos 
órgãos de saúde. 

V. A propaganda e a publicidade dos produtos e das 
marcas, por qualquer meio de comunicação, ficam 
sujeitas à ação de vigilância e à regulamentação 
específica da ANVISA para impedir a veiculação de 
informações inadequadas ou fraudulentas e práticas 
antiéticas de comercialização. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, III, IV e V, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) III, IV e V, apenas. 

(E) I, II, III, IV e V. 
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26. Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(RENAME), assinale a alternativa correta. 
 

(A) O poder executivo municipal está autorizado a 
promover medidas especiais relacionadas ao registro, 
à fabricação, à distribuição e à dispensação de 
medicamentos genéricos. 

(B) As aquisições de medicamentos nas farmácias 
comerciais adotarão, obrigatoriamente, a 
Denominação Comum Brasileira (DCB). 

(C) Na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(RENAME), os medicamentos são elencados, 
preferencialmente, pela Denominação Comum 
Internacional (DCI). 

(D) Nas aquisições de medicamentos, no âmbito do SUS, 
o medicamento genérico, quando houver, terá 
preferência sobre os demais em condições de 
igualdade de preço. 

(E) Medicamentos genéricos são os produtos inovadores 
registrados na ANVISA cuja eficácia, segurança e 
qualidade foram comprovadas, possuindo, na sua 
embalagem, um nome comercial. 

 

27. Assinale a alternativa que corresponde a um serviço 
farmacêutico técnico-gerencial. 
 

(A) Orientação farmacêutica. 

(B) Dispensação. 

(C) Programação. 

(D) Seguimento farmacoterapêutico. 

(E) Educação em saúde. 
 

28. O fármaco usado na reversão completa ou parcial da 
depressão causada por opioide, inclusive, depressão 
respiratória induzida por ingestão de narcóticos opioides 
naturais ou sintéticos, é 
 

(A) metadona. 

(B) diazepam. 

(C) metilfenidato. 

(D) naloxona. 

(E) flumazenil. 
 

29. Sobre a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH), analise as proposições abaixo. 
 

I. À Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, 
do Ministério da Saúde, compete apoiar a 
centralização das ações de prevenção e controle de 
infecção hospitalar. 

II. Para fins da CCIH, pacientes submetidos a 
transplantes de órgãos são considerados críticos. 

III. A CCIH do hospital deverá realizar investigação 
epidemiológica de casos e surtos, sempre que 
indicado, e implantar medidas imediatas de controle. 

IV. Os membros da CCIH em hospitais com número de 
leitos igual ou inferior a 70 (setenta) serão de três 
tipos: consultores, facilitadores e executores. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I e III, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, II e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

30. A farmácia hospitalar é uma unidade clínico-assistencial, 
técnica e administrativa, onde se processam as atividades 
relacionadas à assistência farmacêutica. Sobre o assunto, 
assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso. 
 

(   ) As farmácias existentes nos hospitais integrantes do 
Sistema Único de Saúde deverão funcionar, 
obrigatoriamente, sob a responsabilidade técnica do 
profissional médico, inscrito no respectivo Conselho 
Regional de Medicina. 

(   ) A garantia do abastecimento, da dispensação, da 
rastreabilidade e o uso racional de medicamentos são 
objetivos da gestão da farmácia hospitalar. 

(   ) A farmácia hospitalar deve participar do 
gerenciamento de tecnologias, englobando a 
qualificação de fornecedores.  

(   ) A localização da farmácia deve facilitar o 
abastecimento e a provisão de insumos e serviços 
aos pacientes no hospital, de forma a preservar a 
integridade dos medicamentos. 

(   ) A unitarização de doses e o preparo de doses 
unitárias de medicamentos compreendem o 
fracionamento, a subdivisão e a transformação de 
formas farmacêuticas.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(A) F / V / V / V / V 
(B) V / F / F / V / V 
(C) V / V / V / F / F 
(D) F / F / V / V / F 
(E) V / F / V / F / F 

 

31. O Código de Ética Farmacêutica contém as normas que 
devem ser observadas pelos farmacêuticos nos Conselhos 
Regionais de Farmácia no exercício do âmbito profissional 
respectivo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) É vetado ao farmacêutico interagir com o profissional 
prescritor, quando necessário, para garantir a 
segurança e a eficácia da terapêutica, observado o 
uso racional de medicamentos. 

(B) É permitido ao farmacêutico exercer, 
simultaneamente, a medicina. 

(C) Quando ocorrer o afastamento temporário do 
farmacêutico das suas atividades profissionais pelas 
quais detém responsabilidade técnica por motivo de 
férias, a comunicação ao Conselho Regional de 
Farmácia deverá ocorrer com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas. 

(D) É facultado ao farmacêutico comunicar, ao Conselho 
Regional de Farmácia, o encerramento de seu vínculo 
profissional de qualquer natureza, 
independentemente de retenção de documentos pelo 
empregador. 

(E) Na hipótese de afastamento por motivo de doença ou 
acidente pessoal, que requeira avaliação pelo 
Conselho Regional de Farmácia, a comunicação 
formal e documentada deverá ocorrer em 30 (trinta) 
dias úteis, após o fato. 

 

32. Sobre a RDC n.º 306, de 07 de dezembro de 2004, que 
dispõe sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde, assinale a alternativa correta que apresenta o 
respectivo grupo no qual os medicamentos da Portaria n.º 
344/1998 estão incluídos. 
 

(A) Grupo A2. 
(B) Grupo C. 
(C) Grupo A4. 
(D) Grupo B. 
(E) Grupo E. 
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33. O processo de escolha de medicamentos, baseado em 
critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, 
estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e 
Terapêutica, visando assegurar medicamentos seguros, 
eficazes e custo-efetivos com a finalidade de racionalizar 
seu uso, é denominado 
 

(A) aquisição. 
(B) programação. 
(C) seleção. 
(D) dispensação. 
(E) armazenamento. 

 

34. São eixos estratégicos da Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica: 
 
I. a garantia de acesso e equidade às ações de saúde 

inclui, necessariamente, a assistência farmacêutica. 
II. novas bases para a relação entre Estado e Sociedade 

Civil, para o exercício do controle social, por 
intermédio do Ministério Público e dos órgãos de 
controle do Estado para que efetivem esta política 
como direito constitucional. 

III. promoção do uso racional de medicamentos, por 
intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a 
dispensação e o consumo. 

IV. descentralização das ações, com definição das 
responsabilidades das diferentes instâncias gestoras, 
de forma pactuada e visando a superação da 
fragmentação em programas desarticulados. 

V. utilização da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME), atualizada periodicamente, 
como instrumento racionalizador das ações no âmbito 
da assistência farmacêutica. 

 
É correto o que se afirma em 
 
(A) I, II, III, IV e V. 
(B) I, III, IV e V, apenas. 
(C) III, IV e V, apenas. 
(D) II e V, apenas. 
(E) III e IV, apenas. 

 

35. Há alguns tipos principais de proteínas reguladoras que 
normalmente atuam como alvos farmacológicos primários. 
São proteínas-alvo para a ação de fármacos, EXCETO, 
 
(A) receptores. 
(B) tiaminas. 
(C) enzimas. 
(D) carregadores. 
(E) canais iônicos. 

 

36. Assinale a alternativa correta que apresenta os efeitos 
adversos mais comuns dos medicamentos inibidores da 
enzima conversora de angiotensina. 

 
(A) Hipotensão, tosse e proteinúria. 
(B) Miosite grave (rabdomiólise) e angioedema. 
(C) Mielossupressão, náuseas e rashes. 
(D) Distúrbios gastrintestinais, mal-estar e cefaleia. 
(E) Diarreia e cólicas abdominais. 

 

37. Assinale a alternativa correta que apresenta somente 
medicamentos antirretrovirais inibidores nucleosídeos da 
transcriptase reversa. 
 
(A) Lamivudina, efavirenz e ritonavir. 
(B) Atazanavir, darunavir e dolutegravir. 
(C) Raltegravir, enfuvirtida e tipranavir. 
(D) Nevirapina, lopinavir e etravirina. 
(E) Abacavir, tenofovir e zidovudina. 

38. A temperatura é uma condição ambiental diretamente 
responsável por grande número de alterações e 
deteriorações nos medicamentos. Assinale a alternativa 
correta que apresenta o intervalo de temperaturas ideal 
para o armazenamento de medicamentos que devem ser 
guardados frios ou sob refrigeração. 
 
(A) 8 – 15 °C. 
(B) 15 – 30 °C. 
(C) 0 – 10 °C. 
(D) 2 – 8 °C. 
(E) 5 – 15 °C. 

 

 

39. A Política Nacional de Medicamentos (PNM), que está 
prestes a completar 20 anos, é parte essencial da Política 
Nacional de Saúde e constitui um dos meios primordiais 
para a implementação efetiva de ações capazes de 
promover a melhoria das condições da assistência à saúde 
dos cidadãos. No âmbito da PNM, é responsabilidade das 
secretarias municipais de saúde 
 
(A) definir a relação municipal de medicamentos 

essenciais, com base na RENAME, a partir das 
necessidades decorrentes do perfil da população. 

(B) assessorar outros municípios em seus processos de 
seleção e programação de medicamentos essenciais, 
contribuindo para que esta aquisição esteja 
consoante à realidade epidemiológica e para que seja 
assegurado o abastecimento de forma oportuna, 
regular e com menor custo. 

(C) acompanhar e divulgar o preço dos medicamentos, 
em especial daqueles constantes da RENAME. 

(D) definir elenco de medicamentos e insumos que serão 
adquiridos diretamente pelo Ministério da Saúde, 
inclusive, os de dispensação em caráter excepcional, 
tendo por base critérios técnicos e administrativos e 
destinando orçamento adequado à sua aquisição. 

(E) implementar atividades de controle da qualidade de 
medicamentos e de insumos. 

 

40. A administração oral de pequenas moléculas é o método 
mais comum de administração de um fármaco que, além de 
possuir facilidade de uso e o custo relativamente baixo, 
pode favorecer a adesão do paciente. Sobre as vias de 
administração de fármacos, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A administração de um fármaco, por via transdérmica, 
evita a lesão cardíaca durante o metabolismo de 
segunda passagem. 

(B) A administração parenteral de fármacos, que consiste 
na introdução direta de um medicamento na 
circulação sistêmica, supera imediatamente as 
barreiras capazes de limitar a eficiência dos fármacos 
administrados por via oral. 

(C) A via de administração enteral explora os pontos 
fracos existentes nas barreiras de defesa humanas, 
porém expõe o fármaco a ambientes básico 
(estômago) e ácido (duodeno) rigorosos, passíveis de 
limitar a sua absorção. 

(D) As formulações de liberação prolongada ou lenta 
podem prolongar as concentrações plasmáticas do 
fármaco, fazendo com que as administrações sejam 
mais frequentes. 

(E) A velocidade de início de ação dos fármacos 
administrados por via parenteral é frequentemente 
lenta, o que favorece a diminuição da toxicidade, 
quando esses fármacos são administrados com muita 
rapidez ou em doses incorretas. 
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41. Sobre a Portaria n.º 344/1998 e suas atualizações, assinale 
a alternativa correta. 
 

(A) Lista “A1” – Substâncias Entorpecentes – Exemplo: 
Fenobarbital. 

(B) Lista “B1” – Substâncias Psicotrópicas – Exemplo: 
Fluoxetina. 

(C) Lista “C5” – Substâncias Anabolizantes – Exemplo: 
Nandrolona. 

(D) Lista “C1” – Substâncias Sujeitas a Controle Especial 
– Exemplo: Sibutramina. 

(E) Lista “C3” – Substâncias Imunossupressoras – 
Exemplo: Isotretinoína. 

 

42. Para manter um nível de estoque de medicamentos que 
atenda às necessidades, com regularidade no 
abastecimento contínuo da rede de serviços, é necessário 
um controle eficiente e a utilização de instrumentos para 
registro das informações que facilitem o acompanhamento 
e subsidiem a programação. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) O Consumo Médio Mensal (CMM) é a multiplicação 
dos consumos mensais pelos meses utilizados em 
determinado período de tempo, dividido pelo número 
de anos da sua utilização. 

(B) O Estoque Mínimo (EMin) é a quantidade máxima que 
deverá ser mantida em estoque, considerando os 
recursos financeiros existentes. Corresponde ao 
estoque de reserva mais a quantidade de 
ressuprimento. 

(C) O Estoque de Reserva ou de segurança (ER) é a 
quantidade de materiais necessários para cobrir 
eventuais flutuações no tempo de ressuprimento, 
decorrentes da entrega do produto ou demoras 
adicionais do fornecedor ou aumentos de demanda. 

(D) O tempo de reposição é o tempo decorrido entre a 
entrega pelo fornecedor e a devida entrada dos 
mesmos no sistema informatizado para a distribuição 
dos medicamentos para a rede de saúde. 

(E) O Estoque Máximo (EMax) é a quantidade mínima 
que se deve manter de cada produto até ser adquirido 
novo estoque, ou seja, a quantidade limite para se 
fazer um novo pedido. 

 

43. Sobre o controle de medicamentos à base de substâncias 
classificadas como antimicrobianos, analise as proposições 
abaixo. 
 

I. A receita de antimicrobianos é válida por 20 (vinte) 
dias, a contar da data de sua emissão.  

II. A dispensação de antimicrobianos em farmácias e 
drogarias públicas e privadas dar-se-á, mediante a 
retenção da 2ª (segunda) via da receita, devendo a 1ª 
(primeira) via ser devolvida ao paciente.  

III. A receita de antimicrobianos poderá conter a 
prescrição de outras categorias de medicamentos, 
inclusive, os sujeitos a controle especial.  

IV. A receita de antimicrobianos é válida em todo o 
território nacional.  

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I e III, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

 

44. Sobre a Portaria n.º 344/1998, assinale (V) para Verdadeiro 
ou (F) para Falso. 
 

(   ) A notificação de receita "B", de cor azul, terá validade 
por um período de 30 (trinta) dias, contados a partir 
de sua emissão, em todo o território nacional.  

(   ) A notificação de receita "A" é válida por 30 (trinta) 
dias, a contar da data de sua emissão, em todo o 
território nacional. 

(   ) A notificação de receita "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. 

(   ) A receita de controle especial deverá estar escrita de 
forma legível e terá validade de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de sua emissão, para 
medicamentos à base de substâncias constantes das 
listas “C1”. 

(   ) A notificação de receita especial, de cor branca, para 
prescrição de medicamentos à base de substâncias 
constantes da lista “C2” (retinoides de uso sistêmico) 
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. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(A) F / V / V / V / V 
(B) V / F / F / V / V 
(C) F / F / V / F / V 
(D) V / V / F / V / F 
(E) F / V / F / V / V 

 

45. Sobre a farmacocinética, analise as proposições abaixo. 
 

I. A distribuição de um fármaco ocorre primariamente 
através do sistema digestório, enquanto o sistema 
reprodutor contribui com um componente menor.  

II. Metabolismo é o processo em que o organismo 
inativa o fármaco, através de degradação enzimática 
(primariamente no fígado). 

III. Excreção é o processo em que o fármaco é eliminado 
do corpo (principalmente pelos rins e pelo fígado, bem 
como pelas fezes), através de reações como 
oxidação / redução e de conjugação / hidrólise. 

IV. A via de administração do fármaco, a sua forma 
química e certos fatores específicos do paciente, 
como transportadores e enzimas gastrointestinais e 
hepáticas, combinam-se para determinar a 
biodisponibilidade de um fármaco. 

V. A depuração de um fármaco é um parâmetro 
farmacocinético que limita mais significativamente o 
tempo de ação do fármaco em seus alvos 
moleculares, celulares e orgânicos. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) II, III, IV e V, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) IV e V, apenas. 
(E) I, II, III, IV e V. 

 

46. Assinale a alternativa correta que corresponde ao 
medicamento antagonista do receptor histamínico H2. 
 

(A) Loratadina. 
(B) Dexclorfeniramina. 
(C) Ranitidina. 
(D) Hidroclorotiazina. 
(E) Penicilamina. 
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47. A curva ABC é um método de classificação de informações, 
para que se separem os itens de maior importância ou 
impacto, os quais são normalmente em menor número, 
para se estabelecer formas de gestão apropriada à 
importância de cada medicamento em relação ao valor total 
dos estoques. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Os medicamentos incluídos na classe C estão no 
grupo de itens menos importantes que correspondem 
a um pequeno número de medicamentos, cerca de 
20% dos itens, que representa cerca de 80% do valor 
total do estoque. 

(B) Os medicamentos da classe A representam um grupo 
de itens em situação e valores intermediários entre as 
classes B e C, sendo 50% do total de itens em 
estoque e consomem 19% dos recursos. 

(C) Os medicamentos da classe B agrupam cerca de 50% 
dos itens, cuja importância em valor é pequena, 
representando cerca de 50% do valor do estoque. 

(D) Os itens alocados na classe A podem ser trabalhados 
com maiores prazos de abastecimentos, diminuindo 
seus estoques de reserva e tendo um controle mais 
flexível. 

(E) A análise dos recursos financeiros alocados em cada 
medicamento vai demonstrar que um pequeno 
número de itens é responsável pelo 
comprometimento de um grande volume de recursos 
despendidos com materiais. 

 

48. Sobre os componentes da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME), assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso. 
 

(   ) Relação Nacional de Medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica. 

(   ) Relação Nacional de Insumos.  
(   ) Relação Nacional de Medicamentos do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica. 
(   ) Relação Nacional de Medicamentos do Componente 

Estratégico da Assistência Farmacêutica. 
(   ) Relação Nacional de Medicamentos Judiciais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(A) F / F / V / F / F 
(B) V / V / V / V / V 
(C) F / V / F / V / V 
(D) V / F / F / V / F 
(E) V / V / V / V / F 

 

49. Sobre a Lei n.º 5.991/1973, é correto afirmar que 
 

(A) é obrigatório que a farmácia mantenha serviço de 
atendimento ao público para aplicação de injeções a 
cargo de técnico habilitado, observada a prescrição 
médica. 

(B) a farmácia homeopática só poderá manipular, além 
de fórmulas oficinais e magistrais, medicamentos 
alopáticos para uso externo.  

(C) quando a dosagem do medicamento prescrito 
ultrapassar os limites farmacológicos, o responsável 
técnico pelo estabelecimento dispensará sem 
confirmar a posologia com o profissional que a 
prescreveu. 

(D) a presença de farmacêutico responsável técnico é 
obrigatória em todo o horário de funcionamento de 
uma farmácia. 

(E) na ausência do responsável técnico pela farmácia, é 
permitido o aviamento de fórmula que dependa de 
manipulação na qual figure substância sob regime de 
controle especial. 

50. Granulados, supositórios, géis e elixires são, 
respectivamente, exemplos de formas farmacêuticas 
 

(A) semissólidas, sólidas, líquidas e líquidas.  
(B) sólidas, semissólidas, semissólidas e sólidas.  
(C) sólidas, líquidas, semissólidas e semissólidas.  
(D) semissólidas, semissólidas, semissólidas e líquidas. 
(E) sólidas, sólidas, semissólidas e líquidas.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

GABARITO DO CANDIDATO 

1 11 21 31 41 

2 12 22 32 42 

3 13 23 33 43 

4 14 24 34 44 

5 15 25 35 45 

6 16 26 36 46 

7 17 27 37 47 

8 18 28 38 48 

9 19 29 39 49 

10 20 30 40 50 

 

 

  

                    

 

 

NOME DO CANDIDATO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
     

 
    

 

PROVA 
TIPO: A 

MARQUE O TIPO DE SUA PROVA 

NO CAMPO ESPECÍFICO NA 

FOLHA DE RESPOSTA 


