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• As questões objetivas têm cinco alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas 
está correta; 

• Além deste caderno de questões, contendo 
sessenta questões objetivas, você receberá do 
Fiscal de Sala: 

 • o cartão-resposta das questões objetivas; 
  

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher o cartão-
resposta; 

• Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul; 

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s); 

• Confira sua cor e tipo do caderno de questões. Caso 
tenha recebido caderno de cor ou tipo diferente do 
impresso em seu cartão-resposta, o fiscal deve ser 
obrigatoriamente informado para o devido registro 
na Ata da Sala; 

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 
seu material. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca do 
cartão-resposta em caso de erro; 

• Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas no cartão-resposta; 

• Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas; 

• Boa sorte! 
 

 

 

 

 

• Você dispõe de 3h30min para a realização da 
prova, já incluído o tempo para a marcação do 
cartão-resposta; 

• 1h 30min após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de 
questões. 

• Faltando 1 hora para o final da prova é possível 
retirar-se da sala levando o caderno de questões. 

 

• Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova; 

• Levantar da cadeira sem autorização do Fiscal de 
Sala; 

• Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

TEMPO 

SUA PROVA 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1 

“A saúde da alma é a ocupação mais digna de um médico.” 

                                                         Machado de Assis. Papéis Avulsos. 

Deduz-se desse pensamento de Machado que  

(A) a saúde da alma se opõe à saúde física. 
(B) a Psicologia é a única atividade médica de valor. 
(C) os médicos deveriam receber formação mais ampla. 
(D) a alma deveria receber mais atenção médica que o corpo. 
(E) a atenção médica deveria voltar-se unicamente para a alma. 
 

2 

“A medicina é uma grande ciência; basta só isso de dar saúde aos 
outros, conhecer as moléstias, combatê-las e vencê-las.” 

Machado de Assis. Dom Casmurro. 

Nesse texto, o adjetivo grande  

(A) mostra a longa duração dos estudos médicos. 
(B) indica um enorme conteúdo de estudos. 
(C) valoriza a competência dos profissionais médicos. 
(D) contém uma apreciação positiva de valor. 
(E) refere-se a uma comparação com as demais ciências. 
 

3 

“A medicina é uma grande ciência; basta só isso de dar saúde aos 
outros, conhecer as moléstias, combatê-las e vencê-las.” 

Machado de Assis. Dom Casmurro. 

Nesse segmento, o pronome isso se refere textualmente 

(A) a dar saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las e 
vencê-las. 

(B) à possibilidade de a medicina dar saúde aos outros. 

(C)  ao fato de a medicina ser uma grande ciência. 

(D) ao conhecimento médico das moléstias. 

(E) à ação única de vencer as moléstias. 

 

4 

“Quando nos toma o pulso, o médico confere o relógio.” 

                                                            Mário da Silva Brito, escritor. 

Isso quer dizer que o médico 

(A) confere a boa pulsação pelo relógio. 

(B) não confia no equipamento de medição. 

(C) verifica o bom funcionamento do relógio. 

(D) está preocupado com o tempo gasto na consulta. 

(E) controla o tempo do exame da pulsação pelo relógio. 

 

5 

“As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de 
trazer informações desnecessárias e assustadoras, vêm 
carregadas de advertências confusas, que podem abalar a 
confiança que os clientes têm nos médicos. O objetivo é fornecer 
argumentos aos advogados dos laboratórios em eventuais ações 
judiciais. Os consumidores que se danem.”  

 Deonísio da Silva, A língua nossa de cada dia. 

Sobre o primeiro período desse texto, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) É explicado pelo período seguinte. 

(B) Traz uma ideia de causa do que vem a seguir. 

(C) Aconselha a que se leiam as bulas com atenção. 

(D) Mostra uma dúvida do autor sobre o que comenta. 

(E) Indica a necessidade de os médicos explicarem as bulas. 

 

6 

“As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de 
trazer informações desnecessárias e assustadoras, vêm 
carregadas de advertências confusas, que podem abalar a 
confiança que os clientes têm nos médicos. O objetivo é fornecer 
argumentos aos advogados dos laboratórios em eventuais ações 
judiciais. Os consumidores que se danem.”  

Deonísio da Silva, A língua nossa de cada dia. 

Segundo o texto, as bulas podem abalar a confiança dos clientes 
nos médicos, porque 

(A) são confusas e assustadoras. 

(B) não são entendidas pelos clientes. 

(C) desmentem o que dizem os médicos. 

(D) podem contrariar os conselhos médicos. 

(E) mostram muitas informações desnecessárias. 

 

7 

“As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de 
trazer informações desnecessárias e assustadoras, vêm 
carregadas de advertências confusas, que podem abalar a 
confiança que os clientes têm nos médicos. O objetivo é fornecer 
argumentos aos advogados dos laboratórios em eventuais ações 
judiciais. Os consumidores que se danem.”  

Deonísio da Silva, A língua nossa de cada dia. 

Assinale a opção que apresenta o fragmento que não faz uma 
crítica às bulas. 

(A) A bula deveria prestar informações indispensáveis aos 
consumidores. 

(B) O balconista da farmácia é obrigado a decifrar os garranchos 
do médico. 

(C) Os laboratórios não pensaram nos leitores ao escolher letras 
tão pequeninas. 

(D) A linguagem das bulas de remédios deixou de defender os 
fracos e oprimidos. 

(E) Cápsula, drágea, posologia, solução oral etc. eis amostras de 
palavras das bulas. Quem as entende? 
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8 

“A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – parece 
nome de cartão de crédito – tomou a iniciativa de modificar as 
regras para a redação das bulas dos remédios. Que os 
laboratórios chamem profissionais que saibam escrever.”  

Deonísio da  Silva, A língua nossa de cada dia. 

Sobre esse pequeno fragmento, assinale a afirmativa correta.  

(A) O termo “profissionais” se refere a médicos. 

(B) As bulas trazem muitos erros de língua portuguesa. 

(C) As bulas e os cartões de crédito são muito utilizados. 

(D) A Anvisa e os laboratórios pretendem modificar as bulas. 

(E) Os laboratórios devem contratar redatores competentes. 

 

9 

“A doença deve ser combatida desde o nascimento.” 

Assinale a opção que indica o problema de construção dessa 
frase. 

(A) A ambiguidade. 

(B) A falta de paralelismo. 

(C) A troca de parônimos. 

(D) O erro de concordância. 

(E) A inadequação vocabular. 

 

10 

“É a doença que torna a saúde agradável.” 

Assinale a opção que apresenta a oposição de palavras que não 
obedece à mesma relação existente entre “doença” e “saúde”. 
(A) frio / agasalho. 
(B) dor / analgésico. 
(C) fome / saciedade. 
(D) pobreza / carência. 
(E) cansaço / repouso. 

 

 

Raciocínio Lógico 

11 

Maria recebeu certo valor em moeda corrente. Dessa quantia, ela 
depositou 25% na poupança e gastou a terça parte do restante 
em compras.  

Sabendo que Maria ficou com R$1870,00, a quantia que ela 
recebeu foi de 

(A) R$3560,00. 

(B) R$3620,00. 

(C) R$3680,00. 

(D) R$3740,00. 

(E) R$3800,00. 

 

12 

Em um jantar estão presentes 50 pessoas sentadas em mesas, 
algumas de 5 lugares, outras de 6 lugares. 

O número de mesas de 5 lugares é 

(A) 4 

(B) 5 

(C) 6 

(D) 7 

(E) 8 

 

13 

Em um grupo de pessoas, 28 falam espanhol e 20 falam inglês. 
Sabe-se que 4 pessoas não falam nenhum desses idiomas e que 
24 pessoas falam apenas um desses idiomas. 

O número de pessoas desse grupo é 

(A) 40. 

(B) 42. 

(C) 44. 

(D) 46. 

(E) 48. 

 

14 

No ano de 2023 o dia 01 de janeiro será um domingo. Nesse ano, 
o dia 10 de abril, que é o centésimo dia do ano, cairá em uma 

(A) segunda-feira. 

(B) terça-feira. 

(C) quarta-feira. 

(D) quinta-feira. 

(E) sexta-feira. 

 

15 

Um dos diretores de certo hospital, falando sobre as enfermeiras 
que lá trabalham disse: 

“Todas as enfermeiras são formadas pela UFC.” 

Sabendo que essa afirmação não é verdadeira, é correto concluir 
que 

(A) nenhuma enfermeira é formada pela UFC. 

(B) nenhuma enfermeira é formada. 

(C) alguma enfermeira é formada na Unifor. 

(D) há, pelo menos, uma enfermeira que não é formada na UFC. 

(E) há, pelo menos, uma enfermeira que não é formada. 

 

16 

Um posto de gasolina possui três tanques, A, B e C, de mesma 
capacidade. Em certo momento, o tanque A tinha 860 litros de 
gasolina, o tanque B tinha 1410 litros e o tanque C estava vazio. 
Chega, então, um caminhão-tanque com 10.000 litros de gasolina 
e o gerente do posto pediu que esse combustível fosse 
distribuído pelos três tanques, de forma que os três tanques 
ficassem com a mesma quantidade de gasolina. 

Assinale a opção que indica a quantidade de gasolina que foi 
colocada no tanque B. 

(A) 2460 litros. 

(B) 2680 litros. 

(C) 3230 litros. 

(D) 4090 litros. 

(E) 4743 litros. 

 

17 

Uma máquina trabalha continuamente produzindo 1 objeto a 
cada 22 minutos. 

O tempo necessário para que essa máquina produza 25 objetos é 

(A) 7h32min. 

(B) 8h24min. 

(C) 8h48min. 

(D) 9h00min. 

(E) 9h10min. 
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18 

Laura, Márcia e Paula são enfermeiras e nasceram em estados 
diferentes. Uma é mineira, outra, maranhense, e, a outra, 
pernambucana. Sabe-se que Laura não nasceu no Nordeste e que 
Paula não nasceu em Pernambuco. 

É correto afirmar que 

(A) Laura é pernambucana. 

(B) Márcia é mineira. 

(C) Paula é maranhense. 

(D) Laura não é mineira. 

(E) Márcia não é pernambucana. 

 

19 

Um pintor foi contratado para pintar a parte externa de um 
prédio de 6 andares e calculou que gastará 25 litros de tinta por 
andar. A tinta será comprada em latas de 18 litros. 

O número mínimo de latas de tinta que deverá ser comprada é  

(A) 7. 

(B) 8. 

(C) 9. 

(D) 10. 

(E) 11. 

 

20 

Em um setor de uma empresa trabalham 6 pessoas. Dessas 
pessoas, duas serão escolhidas para trabalhar em um projeto 
novo.  

Com essas pessoas, o número de pares diferentes que podem ser 
formados é 

(A) 10. 

(B) 12. 

(C) 13. 

(D) 14. 

(E) 15. 

 

 

Informática Básica 

21 

No contexto da edição de documentos com o MS Word, o recurso 
Pincel de Formatação serve primordialmente para 

(A) colorir o fundo de um trecho do documento. 

(B) copiar a formatação de um local e aplica-la a outro.  

(C) incluir figuras em um documento. 

(D) incluir uma marca d’água em todas as páginas do documento. 

(E) preencher o fundo de uma tabela com determinado padrão. 

 

22 

Na comparação do MS Office com o LibreOffice, os componentes 
que são funcionalmente equivalentes ao Excel, Word e 
PowerPoint são, na ordem, 

(A) Calc, DocWriter e Visio. 

(B) Calc, Writer e Impress. 

(C) Lotus, Editor e Press. 

(D) Math, Doc e SlideShow. 

(E) Math, Draw e Base. 

 

23 

Considere uma planilha eletrônica, criada no LibreOffice, que foi 
preenchida como segue. 
 

- Cada célula da região A1:B3 recebeu o valor 5; 

- Cada célula da região C3:D5 recebeu o valor 7; 

- Cada célula região A6:K6 recebeu o valor 11; 

- Na célula K10 foi digitada a fórmula =soma(B2:G11) 
 

Dado que nenhuma outra célula foi preenchida, assinale o valor 
exibido na célula que recebeu a fórmula. 

(A) 42 

(B) 64 

(C) 116 

(D) 118 

(E) 193 

 

24 

Considere uma planilha que contém três abas, nomeadas como 
Plan1, Plan2 e Plan3. Na primeira aba é preciso exibir o maior dos 
100 valores presentes na primeira coluna da segunda aba. 

Assinale o par de fórmulas que atendem corretamente esse 
requisito, quando aplicada a primeira no MS Office e a segunda 
no LibreOffice. 

(A) =Plan2[MAIOR(B1:B100;1)] 

 =Plan2(MAIOR(B1:B100;1)) 
 

(B) =MAIOR(Plan2>B1:B100) 

 =MAIOR(Plan2:B1:B100) 
 

(C) =MAIOR(Plan2!B1:B100;1) 

 =MAIOR(Plan2.B1:B100;1) 
 

(D) =MAIOR(Plan2<B1:B100;1) 

 =MAIOR(Plan2~B1:B100;1) 
 

(E) =MAIOR(Plan2:B1:Plan2:B100;1) 

 =MAIOR(Plan2.B1:Plan2.B100;1) 

 

25 

No Windows 10, o Explorador de Arquivos, na sua configuração 
standard, apresenta pastas e arquivos por meio dos painéis de 
Navegação, de Visualização e de Detalhes, que contêm 
informações que podem variar de acordo com a extensão usada 
na gravação de cada arquivo. 

Assinale a opção que indica a extensão dos arquivos cujas 
características não são exibidas no Painel de Visualização. 

(A) .docx 

(B) .pdf 

(C) .png 

(D) .xlsx 

(E) .zip 

 

26 

No Windows 10, a Barra de Tarefas, normalmente exibida na 
parte de baixo da tela, pode ser utilizada com diversas 
finalidades. Assinale a opção que indica uma delas. 

(A) Copiar arquivos. 

(B) Deletar arquivos. 

(C) Instalar aplicativos. 

(D) Obter acesso rápido a um aplicativo. 

(E) Usar como área de backup automático. 
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Na manipulação de editores de texto, as operações copiar, 
recortar e colar são frequentemente empregadas. Dessa 
utilização corriqueira, surgiu a adoção de atalhos de teclado, que 
visam simplificar o trabalho de edição. 

Assinale os atalhos de teclado do Windows que correspondem, 
na ordem apresentada, às três operações mencionadas acima. 

(A) Ctrl+C, Ctrl+R e Ctrl-Y. 

(B) Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl-V. 

(C) Ctrl+C, Ctrl+Y e Ctrl-V. 

(D) Ctrl+Y, Ctrl+X e Ctrl-C. 

(E) Ctrl+Y, Ctrl+Z e Ctrl-X. 

 

28 

O aplicativo WhatsApp permite enviar/receber mensagens   
usando um computador de mesa. 

Assinale a opção que indica a forma como é feito o acoplamento 
do celular com o computador. 

(A) Pela conexão dos dois dispositivos numa única rede Wi-Fi, 
usando uma senha adicional fornecida no celular pelo 
aplicativo.  

(B) Pela criação de uma conta de acesso no site 
www.whatsapp.com/login. 

(C) Pela leitura de um código QR exibido no site 
web.whatsapp.com. 

(D) Por meio de uma conexão Bluetooth com o celular que é 
iniciada no Windows. 

(E) Por meio de uma conexão USB entre o celular e o 
computador. 

 

29 

Com referência aos dispositivos de segurança do Windows que 
atuam na limitação do acesso às portas do computador, 
impedindo a ação de invasores, assinale a opção que apresenta o 
artefato/ferramenta que gerencia essa proteção. 

(A) Configurador do Sistema. 

(B) Gerenciamento de Serviços de Informação. 

(C) Monitor de Desempenho. 

(D) Monitor de Recursos. 

(E) Windows Defender Firewall. 

 

30 

Sobre o mecanismo de busca do Google, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. No texto de busca, letras maiúsculas e minúsculas não fazem 
diferença. Os termos Fortaleza e fortaleza são equivalentes. 

II. O resultado de uma busca com o texto “cinema brasileiro” 
(com as aspas) retorna páginas que contenham qualquer um 
desses termos. 

III. Uma pesquisa com o texto site:.br retorna somente sites que 
sejam registrados no Brasil ou que terminem por .com. 

Está correto o que é afirmado em 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) I e II, somente. 

(E) II e III, somente. 

 

 

Legislação SUS 

31 

A base legal Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamentada em 
documentos que estruturam e organizam o sistema de saúde 
brasileiro, como a Constituição Federal de 1988 que, em seu Art. 
196, define saúde como “direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.” 

Nos princípios do SUS, em consonância com o Art. 196 da 
Constituição Federal, a saúde é definida como 

(A) um serviço ao qual se tem acesso por meio de uma 
contribuição de qualquer espécie. 

(B) um seguro social coparticipativo, obtido pelo pagamento dos 
impostos. 

(C) um direito individual assegurado mediante um pagamento e 
a respectiva cobertura. 

(D) um benefício assistencial prioritário para cidadãos de baixa 
renda. 

(E) um direito social garantido por intermédio de políticas   
públicas. 

 

32 

“Em cada território, os serviços de saúde são articulados entre si e 
organizados em níveis crescentes de complexidade”. 

Assinale a opção que indica os dois aspectos da organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS) a que o fragmento acima se refere. 

(A) Regionalização e hierarquização. 

(B) Descentralização e participação popular. 

(C) Comando único e cooperação. 

(D) Ordenação e centralização. 

(E) Integração e acesso popular. 
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“Segundo a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), o 
paradigma promocional coloca a necessidade de que o processo 
de produção do conhecimento e das práticas no campo da saúde 
e, mais ainda, no campo das políticas públicas se realize por meio 
da construção e da gestão compartilhadas. Desta forma, o agir 
sanitário envolve fundamentalmente o estabelecimento de uma 
rede de compromissos e corresponsabilidades em favor da vida e 
da criação das estratégias necessárias para que ela exista. A um 
só tempo, comprometer-se e corresponsabilizar-se pelo viver e 
por suas condições são marcas e ações próprias da clínica, da 
saúde coletiva, da atenção e da gestão, ratificando-se a 
indissociabilidade entre esses planos de atuação”. 

TAVARES, MFL et alli: Qualificação dos Gestores do SUS.  

RJ: Fiocruz/ENSP/EAD. (Adaptado) 

A respeito do entendimento do conceito de “promoção da 
saúde”, com base no fragmento acima e na PNPS,  analise as 
afirmativas a seguir. 

I. É uma estratégia de articulação transversal que confere 
visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população 
em risco e às diferenças entre necessidades, territórios e 
culturas presentes no nosso país. 

II. É um programa voltado para a criação de mecanismos que 
reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam a 
equidade e incorporem a participação e o controle sociais na 
gestão das políticas públicas. 

III. É uma proposta de ampliação do acesso dos cidadãos 
brasileiros a convênios médicos para exames e cuidados 
preventivos, de modo a desonerar o sistema público de saúde 
de procedimentos de alta complexidade. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, somente.  

(B) II, somente.  

(C) III, somente.  

(D) I e II, somente.  

(E) I, II e III.  

 

34 

O relato a seguir exemplifica a importância de implementar 
processos humanizados de acolhimento nos serviços de saúde, 
como prescrito pela Política Nacional de Humanização (PNH). 
 

A. tem 15 anos. Ela chega a uma unidade de saúde vestindo 
uniforme escolar, sozinha. Dirige-se à recepção, onde o processo 
de acolhimento é feito à maneira tradicional: por meio de triagem 
burocrática, sem sistematização de um processo de Classificação 
de Risco com protocolo estabelecido. A. está visivelmente 
angustiada e diz estar com muita dor na barriga.  

A profissional da recepção avalia que ela pode ficar na fila e, 
depois de 35 minutos esperando, A. volta à recepção dizendo que 
a dor está aumentando, mas é reconduzida a esperar sua vez na 
fila. Depois de 15 minutos A. cai no chão, é levada para o 
atendimento e morre por ter ingerido veneno de rato para 
interromper uma gravidez indesejada. Um acolhimento 
humanizado poderia ter evitado o desfecho trágico de A. 

Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco. Série B, Textos 
Básicos em Saúde. Brasília/DF. 2004. (Adaptado). 

As opções a seguir descrevem corretamente processos de 
acolhimento humanizado no cotidiano dos serviços de saúde, à 

exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Humanização das relações entre profissionais de saúde e 
usuários quanto à forma de escuta dos problemas e das 
demandas dos usuários. 

(B) Operacionalização de uma clínica ampliada, adotando a 
centralidade da figura do médico e dos procedimentos 
biomédicos prescritos. 

(C) Adoção de uma recepção humanitária do usuário, 
responsabilizando-se por ele e permitindo que expresse suas 
preocupações e angústias. 

(D) Valorização da empatia entre profissionais de saúde e 
usuários, mudando o foco da doença para o doente, 
considerado como sujeito. 

(E) Responsabilização maior dos profissionais de saúde em 
relação aos usuários, aumentando o vínculo de confiança 
entre eles. 

 

35 

Relacione os princípios da Política Nacional de Humanização às 
suas respectivas definições. 
 

1. Transversalidade 

2. Indissociabilidade entre atenção e gestão 

3. Protagonismo, corresponsabilidade e empoderamento  
 

(  ) Reconhecer e considerar a interferência direta das decisões 
da gestão na atenção à saúde. 

(  ) Promover a troca de experiências entre profissionais 
multidisciplinares e o usuário, ampliando a intercomunicação. 

(  ) Reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de direitos e 
valorizar e incentivar sua atuação na produção de saúde. 

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a 
ordem apresentada.  

(A) 1 – 2 – 3. 

(B) 3 – 1 – 2. 

(C)  2 – 3 – 1. 

(D) 2 – 1 – 3. 

(E) 1 – 3 – 2. 
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Conhecimentos Específicos 

36 

Leia o texto a seguir  

“Um fármaco pode ser definido como qualquer substância que 
altera a função biológica por meio de suas ações químicas. Na 
maioria dos casos, a molécula interage como um _____________ 
ou ______________ com uma molécula especifica no sistema 
biológico que desempenha um papel regulador. Essa molécula-
alvo é chamada de ___________.” 

Assinale a opção que apresenta os termos que completam 
corretamente as lacunas do texto acima. 

(A) antagonista – agonista – receptor. 

(B) receptor – antagonista – agonista. 

(C) antagonista – receptor – agonista. 

(D) antagonista – receptor – agonista. 

(E) receptor - agonista – antagonista. 

 

37 

Na terapêutica prática, um fármaco deve ser capaz de alcançar o 
seu sitio de ação após a administração por alguma via 
conveniente. Em alguns casos, o precursor químico inativo de 
imediata absorção e distribuição deve ser administrado e, então, 
dentro do corpo, convertido no fármaco ativo por processo 
biológico.  

Assinale a opção que indica a denominação desse precursor 
químico. 

(A) Molécula ativa. 

(B) Princípio ativo. 

(C) Pró-fármaco. 

(D) Precursor farmacológico. 

(E) Ativador farmacológico. 

 

38 

Em poucas situações é possível aplicar um medicamento 
diretamente em seu tecido-alvo. A forma mais comum é a 
administração de um fármaco, em um compartimento corporal, 
como o intestino por exemplo, do qual ele pode ser mover para o 
seu sítio de ação, em outro compartimento.  

A absorção do fármaco no sangue, sua distribuição para o sítio de 
ação, a permeação entre as barreiras para alcançar o tecido-alvo 
e sua eliminação em uma velocidade razoável, em um 
determinado tempo, é chamada de 

(A) Farmacodinâmica. 

(B) Farmacologia. 

(C) Farmacobiologia. 

(D) Farmacocinética. 

(E) Farmacotoxicologia. 

 

39 

Os receptores têm se tornado o foco central de investigação de 
efeitos de fármacos e de seus mecanismos de ação, pois tem 
consequências práticas e importantes para o desenvolvimento de 
fármacos, da forma de apresentação final e para tomada de 
decisões terapêuticas na prática clínica.  

Baseado nessa informação, analise as afirmativas a seguir.  

I. O receptor é um componente de uma célula ou organismo 
que interage com um fármaco e inicia a cadeia de eventos 
que leva aos efeitos deste fármaco. 

II. Os receptores determinam largamente as relações 
quantitativas entre a dose ou a concentração de fármacos e 
os efeitos farmacológicos. 

III. Mudanças na estrutura química de um fármaco podem 
aumentar ou diminuir drasticamente a formação do 
complexo fármaco-receptor, porém não afetam o efeito 
terapêutico ou tóxico daquele fármaco. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I e II, somente. 

(B) I e III, somente. 

(C) II e III, somente. 

(D) III, somente. 

(E) I, somente. 

 

40 

O gráfico a seguir mostra a resposta de alguns fármacos em 
relação à sua potência, em escala logaritmica  de dose.  

 
Fonte: KATZUNG  et al., 12ª. ed. 2013. 

De acordo com o observado, analise as afirmativas a seguir. 

I. Os fármacos A e B são mais potentes que os fármacos C e D. 
II. A potência farmacológica do Fármaco A é menor do que o 

fármaco B. 
III. Os fármacos A, C e D possuem eficácia máxima igual e eficácia 

máxima maior que B. 
Está correto o que se afirma em 

(A) II, somente. 

(B) I e II, somente. 

(C) I e III, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I, II e III. 
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A biodisponibilidade de um fármaco é definida como a fração do 
fármaco inalterado que alcança a circulação sistêmica logo depois 
de sua administração por qualquer via.  

De acordo com a via administrada, podemos ter um tempo de 
absorção diferente deste fármaco, e consequentemente, uma 
variação percentual biodisponibilidade no indivíduo. 

De acordo com a via de administração utilizada, assinale a opção 
que indica a ordem crescente da velocidade percentual de 
absorção do fármaco.  

(A) Inalatória e oral – retal – intramuscular e subcutânea – 
transdérmica – intravenosa. 

(B) Intramuscular e subcutânea – transdérmica – intravenosa – 
retal – inalatória e oral. 

(C) Transdérmica – retal – inalatória e oral – instramuscular e 
subcutânea – intravenosa. 

(D) Intravenosa – instramuscular e subcutânea – trandérmica – 
retal – inalatória e oral. 

(E) Retal – transdérmica – intramuscular e subcutânea – 
intravenosa – inalatória e oral. 

 

42 

Os fármacos diuréticos mais utilizados na terapia clinica podem 
ser classificados como inibidores da anidrase carbônica, 
diuréticos de alça, tiazídicos, agentes poupadores de potássio, 
diuréticos osmóticos, agonista do hormônio antidiurético. 

Assinale a opção que apresenta os protótipos de cada classe.  

(A) Furosemida, diclorfenamida, hidroclorotiazida, vasopressina, 
espironolactona e manitol. 

(B) Diclorfenamida, furosemida, hidroclorotiazida, 
espironolactona, manitol e vasopressina. 

(C) Vasopressina, diclorfenamida, espironolactona, manitol , 
espironolactona, hidroclorotiazida. 

(D) Espironolactona, hidroclorotiazida, diclorfenamida, 
furosemida, vasopressina e manitol. 

(E) Manitol, espironolactona, vasopressina, diclorfenamida, 
furosemida, hidroclorotiazida. 

 

43 

Com relação aos fármacos hipnóticos-sedativos, analise as 
afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a 
falsa. 

(  ) As taxas de absorção oral dos sedativo-hipnóticos, dependem 
do grau de lipofilicidade da molécula utilizada. 

(  ) Todos os sedativo-hipnóticos atravessam a barreira 
placentária durante a gravidez e podem exercer um efeito 
depressor no lactente amamentado pela mãe. 

 (  ) Os benzodiazepínicos são utilizados no tratamento do 
transtorno do sono mas, dependendo da dose,  podem 
causar a diminuição do sono REM e do sono de ondas lentas, 
alterando o padrão do sono do indivíduo. 

As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, 
respectivamente, 

(A) F – V – F.  

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) V – V – F. 

(E) V – V – V. 

 

44 

Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 
em 2019, o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma das principais 
doenças crônicas e que podem ser evitadas por meio de 
mudanças de estilo de vida e intervenção não farmacológica.  

Em estágios mais avançado, os pacientes com DM2 devem utilizar 
medicamentos hipoglicemiantes orais, que possuem mecanismo 
de ação diferentes e são classificados como sensibilizadores de 
insulina, fármacos que aumentam a excreção da glicose na urina 
e inibidores de DPP 4.  

Assinale a opção que apresenta o fármaco hipoglicemiante oral 
que atua como sensibilizador de insulina, no tratamento da DM2. 

(A) Vildagliptina. 

(B) Sulfoniluréia. 

(C) Sitagliptina. 

(D) Metformina. 

(E) Dapaglifozina. 

 

45 

Com relação aos fármacos anti-inflamatórios não seletivos 
(AINEs), analise as afirmativas a seguir. 

I. Os inibidores seletivos da COX-2 exercem efeitos analgésicos, 
antipiréticos e anti-inflamatórios semelhantes aos AINEs, com 
metade dos efeitos colaterais no trato gastrointestinal. 

II. O cetorolaco é um AINE indicado para uso sistêmico como 
analgésico, e pode ser utilizado para substituir a morfina em 
casos envolvendo dor pós-operatória leve e moderada. 

III. O Piroxicam é um AINE utilizado para tratamento de dores 
reumáticas habituais, e pode ser utilizado em conjunto com 
Inibidores da COX-2, por possuir um efeito aumentado de sua 
atividade anti-inflamatória. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, somente. 

(B) I e II, somente. 

(C) I e III, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I, II e III. 

 

46 

Com relação ao tratamento da gota, analise as afirmativas a 
seguir e assinale (V) para a verdadeir e (F) para a falsa. 

(  ) A gota é uma doença  não-metabólica caracterizada por 
episódio recorrente de artrite aguda, devido a depósitos de 
urato monossódico nas articulações e cartilagens. 

(  ) A colchicina ainda é utilizada como profiláticos em doses 
menores e  para o tratamento agudo dos sintomas da gota, 
porém provoca diarreia, podendo causar náuseas e dor 
abdominal. 

(  ) A probenecida e a sulfimpirazona são fármacos uricosúricos e 
devem ser utilizados junto com o alopurinol. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,  

(A) F – F – V. 

(B) F – V – V. 

(C) F – V – F.  

(D) V – F – V. 

(E) V – V – F. 
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Relacione os fármacos anti-hipertensivos listados a seguir às 
respectivas classes terapêuticas.   

1. Captropil e enalapril 
2. Iosortana e telmisartan 
3. Nifedipina e verapamil 
4. Hidroclorotiazida e furosemida 
5. Propranolol e atenolol 

(  ) Beta-bloqueador. 

(  ) Diurético. 

(  ) Antagonista do receptor de angiotensina II. 

(  ) Bloqueador do canal de cálcio. 

(  ) Inibidor da enzima de conversão de angiotensina. 

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a 
ordem apresentada.  

(A) 1 – 2 – 5 – 3 – 4. 

(B) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 

(C) 4 – 1 – 3 – 2 – 5. 

(D) 5 – 4 – 1 – 2 – 3. 

(E) 3 – 5 – 1 – 4 – 2. 

 

48 

A amnlodipina é o fármaco anti-hipertensivo que atua como 

(A) diurético com efeito anti-hipertensivo. 

(B) agonista gabaérgico com efeito ansiolítico. 

(C) bloqueador do canal de sódio com efeito antiarrítmico. 

(D) bloqueador do canal de cálcio com efeito anti-hipertensivo. 

(E) antagonista dos receptores beta com efeito anti-hipertensivo. 

 

49 

Com relação à família das tetraciclinas, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. Agem por meio da inibição da síntese de proteínas, através 
da ligação específica na subunidade 30S do ribossomo da 
bactéria. 

II. Podem ser indicadas para infecções no SNC devido à sua alta 
penetração liquórica e atravessam a barreira placentária, 
acumulando-se nos ossos e dentes do feto. 

III. Seus mecanismos de resistência incluem alterações nos sítios 
de ligação ribossomal e bombas de efluxo. 

Está correto o que se afirma em 

(A) II, somente. 

(B) I e III, somente.       

(C) II e III, somente.      

(D) I e II, somente.      

(E) III, somente.      

 

50 

Assinale a opção que apresenta o antibiótico correto para o 
tratamento de infecção grave, causada por cocos Gram-
negativos. 

(A) Vancomicina. 

(B) Gentamicina. 

(C) Ciprofloxacina. 

(D) Levofloxacina. 

(E) Ceftriaxona. 

 

51 

 Os fármacos inibidores da enzima de conversão de angiotensina 
são indicações terapêuticas para 

(A) Asma e DPOC. 

(B) Hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. 

(C) Pneumonia e amigdalite. 

(D) Dislipidemias. 

(E) Epilepsia e síndrome de abstinência. 

 

52 

As estatinas utilizadas no tratamento da hipercolesterolemia 
sofrem extensa metabolização de primeira passagem pelo fígado. 
A estatina administrada na forma de pró-fármaco, sendo 
convertida em forma de hidroxiácido ativo no fígado, é a 

(A) Pravastatina. 

(B) Atorvatatina. 

(C) Sinvastatina. 

(D) Lovastatina 

(E) Rosuvastatina. 

 

53 

Sobre os fármacos utilizados nas dislipidemias, assinale a 
afirmativa correta.  

(A) As estatinas, de uma forma geral, reduzem o LDL plasmático e 
o risco de isquemia. 

(B) O tratamento com fármacos anti-hiperlipidemicos não 
apresenta efeitos adversos significativos. 

(C) Lovastatina é um fármaco que provoca redução hepática de 
triacilglicerol pela limitação de ácidos graxos livres. 

(D) Os fibratos inibem a enzima HMG-CoA  redutase, responsável 
pela etapa limitante da síntese de colesterol. 

(E) A niacina reduz a síntese de novo colesterol, inibindo a 
enzima HMG-CoA redutase. 

 

54 

Com relação ao uso de diuréticos e glicosídeos cardíacos, 
utilizados no tratamento da hipertensão, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. Não há aumento da atividade do glicosídeo cardíaco quando 
utilizado de maneira concomitante com a furosemida. 

II. A hidroclorotiazida provoca aumento dos glicosídeos 
cardíacos, pois é um diurético que atua no túbulo distal, 
provocando uma diminuição na reabsorção de sódio e cloreto 
e com isso, depleção de potássio. 

III. A espironolactona inibe a ação de retenção de sódio pela 
aldosterona, reduzindo a estimulação de secreção de 
potássio. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, somente. 

(B) I e III, somente. 

(C) I e II, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) III, somente. 
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O tratamento de infecção por herpes vírus está associado a um 
amplo espectro de doenças, como aftas bucais, encefalite viral e 
infecções genitais. Os fármacos eficazes contra esse vírus 
exercem sua função durante a fase aguda da infecção viral e não 
apresentam efeito durante a fase latente.  
Os medicamentos listados a seguir são utilizados contra o herpe 
vírus, à exceção de um. Assinale-o. 
(A) Aciclovir. 

(B) Cidofovir. 

(C) Zidovudina. 

(D) Valaciclovir. 

(E) Fanciclovir. 

 

56 

A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico progressivo do 
movimento muscular, caracterizado por tremores, rigidez 
muscular, bradicinesia (lentidão ao iniciar e terminar movimentos 
voluntários) e a maioria dos casos envolve pessoas com mais de 
65 anos. 

Assinale a opção que indica os fármacos que não são indicados 
para o tratamento da Doença de Parkinson.  

(A) Zolpidem e naltrexona. 

(B) Levodopa e carbidopa. 

(C) Selegilina e rasagilina. 

(D) Pramipexol e  ropinirol.  

(E) Entacapona e rolcapona. 

 

57 

Os distúrbios hipertensivos da gestação incidem em 7,5% das 
gestantes brasileiras, e requer uso de medicamentos anti-
hipertensivos com estrito acompanhado médico, pelo risco de 
tais medicamentos ultrapassarem a barreira placentária, 
colocando em risco não só o feto, como também a gestante  

(Sociedade de Cardiologia do RS, 2005).  

Dos fármacos listados a seguir, o mais seguro para o tratamento 
de hipertensão na gravidez é o 

(A) Propranolol. 

(B) Nifedipina. 

(C) Metildopa. 

(D) Atenolol. 

(E) Diltiazem. 

 

58 

Assinale a opção que indica o fármaco que responde ao 
tratamento de um paciente que possui uma infecção no trato 
gastrointestinal causado por Fusobacterium valium. 

(A) Azitromicina. 

(B) Doxiciclina. 

(C) Cefalotina. 

(D) Aztreonam. 

(E) Clindamicina. 

 

59 

Em relação ao tratamento da malária, os sintomas de zumbidos, 
tontura, visão borrada e cefaleia são indicativos característicos 
dos sintomas de toxicidade, devido ao uso de 

(A) primaquina. 

(B) quinina. 

(C) cloroquina. 

(D) pirimetamina. 

(E) artemisinina. 

 

60 

Anemia é a concentração plasmática de hemoglobina abaixo do 
normal, devido à diminuição de eritrócitos circulantes. Com 
relação a esse tema, analise as afirmativas a seguir. 

I. O uso primário do ácido fólico é o tratamento adequado para 
os indivíduos que possuem deficiência de ingesta de Vitamina 
A. 

II. O resultado primário da deficiência de ácido fólico é a anemia 
falciforme, caracterizado por eritrócitos de grande tamanho. 

III. O ácido fólico é bem absorvido no jejuno e, quando 
administrado por via oral, não tem toxicidade conhecida. 

Está correto o que se afirma em 

(A) II, somente. 

(B) I e II, somente. 

(C) I e III, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I, II e III. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização 

 
 

 

 


