
DIRETORIA DE CONCURSO VESTIBULAR 
 
 

EDITAL Nº 032/2010-DCV 
 
 

CADERNOS DE PROVAS DE CONHECIMENTOS 
DO NÍVEL SUPERIOR DO CONCURSO PÚBLICO 
NA MODALIDADE DE CADASTRO DE RESERVA 
PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS 
DOS REGIMES JURÍDICOS ESTATUTÁRIO E 
CELETISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONGONHINHAS, ESTADO DO PARANÁ. 

 
 

O Diretor de Concurso Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e 
considerando o Edital 001/2010-PMCONG, de 9 de março de 2010, e a seção 3.4 
“Sobre os Gabaritos das Provas e os Recursos”, artigos de 51 a 54 e respectivos 
parágrafos, sobre gabaritos de provas e recursos contra gabaritos provisórios, 

 
 
TORNA PÚBLICO: 

 
 

Os cadernos das Provas de Conhecimentos do Nível Superior do Concurso 
Público na Modalidade de Cadastro de Reserva para Provimento de Empregos Públicos do 
Regime Jurídico Estatutário e do Regime Jurídico Celetista da Prefeitura do Município de 
Congonhinhas, do Estado do Paraná, conforme Anexo Único deste Edital. 

 
DISPOSIÇÕES: 

 
 

Art. 1º Ficam publicados os cadernos das Provas de Conhecimentos do Nível 
Superior do Concurso Público na Modalidade de Cadastro de Reserva para Provimento de 
Empregos Públicos do Regime Jurídico Estatutário e do Regime Jurídico Celetista da 
Prefeitura do Município de Congonhinhas, do Estado do Paraná. 
 

Art. 2º Os candidatos que tenham julgado constatar irregularidades no tocante a 
questões das provas poderão utilizá-los para fundamentar o recurso que impetrarem. 
 
 

Publique-se. 
 

Cascavel, 18 de abril de 2010. 



 
 
 

JOÃO CARLOS CATTELAN 
Diretor de Concurso Vestibular 

 
 
 
 

CÉLIO DA SILVA CORREA 
Presidente da Comissão Especial de Concurso 

 
 

Nós, abaixo-assinados, presenciamos a abertura dos Gabaritos Provisórios 
do concurso público da Prefeitura de Congonhinhas, no dia 18 de abril de 2010, e 
declaramos que o recipiente dos mesmos estava intacto e inviolado. 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
NOME: _________________________ RG: __/____/____/__ ASSINATURA: _________ 
 
 
NOME: _________________________ RG: __/____/____/__ ASSINATURA: _________ 
 
 
NOME: _________________________ RG: __/____/____/__ ASSINATURA: _________ 
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ESTE ANEXO ESTÁ COMPOSTO ASSIM:

1 – NÍVEL SUPERIOR 

A) QUESTÕES DE 1 A 10: Língua Portuguesa
B) QUESTÕES DE 11 A 20: Conhecimentos Gerais
C) QUESTÕES DE 21 A 30: Atualidades
D) QUESTÕES DE 31 A 50: Conhecimentos Específicos 

     As últimas 20 questões estão colocadas obedecendo à 
ordem numérica dos cargos.

NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA

 Fauna Intestinal: Com seus frascos de 80 ml e cerca de 8 bilhões de lactobacilos vivíssimos, o Yakult 
combate problemas digestivos há 75 anos. O médico japonês Minoru Shirota (1899-1982) buscava algo 
que, ingerido, vencesse o suco gástrico e fosse até o intestino para melhorar a digestão e a absorção de 
nutrientes.  Chegou a um probiótico,  organismo vivo que,  apreciado com moderação,  beneficia quem o 
ingere. Nascia o leite fermentado.

Alessandro Manuel, Revista Galileu, março de 2010, p.23.

1. Considerando o fragmento de texto acima, pode-se afirmar que

A as  expressões  frascos  de  80  ml e  cerca  de 8  bilhões  de  lactobacilos  vivíssimos  se  referem  a 
quantidades exatas, sobre as quais não paira qualquer ideia de aproximação.

B o possessivo seus é um recurso de referência usado no texto e a sua interpretação depende, de forma 
decisiva, da expressão leite fermentado.

C a indicação numérica efetuada entre parêntesis  se refere ao tempo de existência do Yakult,  o que 
permite concluir que ele existe há 83 anos. 

D um produto probiótico como o Yakult pode ser usado em qualquer quantidade, pois, quanto mais ele 
for utilizado, melhor será o funcionamento do intestino da pessoa.

E os três conectivos e que ocorrem no fragmento de texto, nas três ocasiões, possuem o mesmo efeito de 
sentido, ou seja, eles criam uma relação aditiva entre os segmentos.

 Síndrome de Galápagos: As empresas japonesas desenvolvem muitas coisas isoladas do resto do mundo. 
Assim  como  algumas  espécies  do  arquipélago  equatoriano,  parte  desses  produtos  não  se  adapta  em 



Anexo Único do Edital 032/2010-DCV

nenhuma outra parte do planeta. É o que está acontecendo com os avançadíssimos celulares 3G nipônicos.

Revista Galileu, março de 2010, p.27.

2. Considerando o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar que

A o último enunciado é utilizado pelo autor como um exemplo que serve como argumento para a defesa 
do ponto de vista que defende.

B os produtos desenvolvidos pelas empresas japonesas, por serem muito avançados, não se adaptam ao 
restante do planeta, ficando restritos ao mercado nipônico.

C parte dos produtos desenvolvidos pelas empresas japonesas são adaptáveis a outras partes do planeta, 
mas este não é o caso dos celulares 3G.

D o título é usado paraefetuar uma analogia entre os avançadíssimos celulares 3G nipônicos e os animais 
existentes no arquipélago que embasou a teoria do Evolucionismo.

E o adjetivo pátrio nipônico foi utilizado adequadamente, pois estabelece uma relação textual de sentido 
com empresas japonesas.

 Ideias que vão mudar o mundo: Sabe aquelas coisas que a gente só vê em filme de ficção científica? 
Coisas como falar em português e o seu telefone traduzir simultaneamente para o inglês; softwares que 
ensinam a robôs a diferença entre o bem e o mal;  curar a depressão tomando água. Pois existe uma 
porção de caras por aí transformando essas ideias em realidade. Nesta e nas próximas páginas, você vai dar 
uma olhada no futuro próximo da humanidade.

Felipe Pontes e Haidi Lambauer. Revista Galileu, março de 2010, p.63.

3. Considerando o fragmento de texto acima, PODE-SE afirmar que

A ele está escrito numa variedade de linguagem que opta pelo uso da norma escrita culta e evita termos 
coloquiais e informais do cotidiano.

B as três passagens que aparecem em negrito são, de acordo o autor, exemplos de coisas banais, sobre as 
quais não paira qualquer forma de estranhamento. 

C Nesta e nas próximas páginas  é uma forma de indicação ao leitor daquilo que ele encontrará nas 
páginas anteriores e seguintes da revista que está lendo.

D você é um pronome de tratamento por meio do qual o autor busca estabelecer uma relação de distância 
com o leitor, dirigindo-se a ele de modo crítico.

E ficção científica é um recurso que indica a excepcionalidade das coisas citadas que podem se tornar 
realidade no futuro próximo da humanidade. 

 LÍTIO NA ÁGUA: Pesquisadores verificaram que comunidades em Oita, no Japão, que ingeriam água 
com um nível naturalmente maior de lítio (de 0,7 a 59 microgramas) apresentavam menos suicídios do que 
aquelas onde a água continha esse íon em menor concentração. Ao todo, foram estudados 18 municípios de 
2002 a 2006.

Felipe Pontes e Haidi Lambauer. Revista Galileu, março de 2010, p.63.

4. Considerando o fragmento de texto acima, NÃO é possível afirmar que

A a expressão  no Japão tem a finalidade de orientar o leitor sobre a localização das comunidades de 
Oita, onde se observou um menor índice de suicídios em algumas.

B todas  as  comunidades  observadas  em Oita  apresentaram um menor  índice  de  suicídio  devido  ao 
consumo da água com maior quantidade de lítio.

C o consumo de água que possui, naturalmente, de 0,7 a 59 microgramas de quantidade de lítio contribui 
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para que o número de suicídios seja inferior.

D o estudo, de caráter comparativo, buscou verificar se havia alguma relação entre a existência de lítio 
na água e o maior ou menor índice de suicídio. 

E aquelas,  água e  esse  íon são  recursos  usados  para  estabelecer  relações  coesivas  e  se  referem, 
respectivamente, a comunidades, água e lítio.

 Hipotermia  Induzida:  O  coração  para.  Três  minutos  depois,  as  células  do  cérebro  começam a 
morrer. Se o paciente sobreviver, existe grande probabilidade de sofrer sequelas graves. Mas uma técnica 
criada nos EUA e já testada no Brasil está aumentando as chances de sobrevivência – e sem sequelas. A 
hipotermia  consiste  em  resfriar  o  paciente  (com  gelo  e  soro  congelado  direto  no  sangue)  até  uma 
temperatura entre 32 ºC e 34 ºC. Ela salva o paciente reduzindo o metabolismo e regenerando o cérebro.

Felipe Pontes e Haidi Lambauer. Revista Galileu, março de 2010, p.67.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar que

A a conjunção se estabelece uma relação de condicionalidade entre o paciente sobreviver e ele poder vir 
a sofrer sequelas graves.

B a conjunção mas cria uma relação de contradição entre haver ou não sequelas graves e ocorrer a morte 
ou não devido a parada cardíaca. 

C a conjunção  e de  e sem sequelas cria uma relação de acréscimo entre esta sequência e a anterior, 
chances de sobrevivência.

D a última conjunção e estabelece uma implicação de consequência lógica entre reduzir o metabolismo e 
regenerar o cérebro.

E a expressão uma técnica só pode ser compreendida pelo leitor (se ele ignorar o título do fragmento), se 
ele continuar a leitura e for até à passagem a hipotermia consiste.

 Televisão 3D: 2010 será o ano zero da televisão 3D. A ESPN americana e a inglesa Sky lançaram canais 
para  transmitir  eventos  esportivos  em  três  dimensões.  Ambos  estreiam  no  dia  11  de  junho,  com  a 
transmissão do jogo inaugural da Copa do Mundo.

Felipe Pontes e Haidi Lambauer. Revista Galileu, março de 2010, p.69.

6. Considerando o fragmento de texto acima, é CORRETO afirmar que

A  ambos remete a  canais e, para perceber esta relação, o leitor deve inferir que o termo se refere ao 
canal a ser lançado pela ESPN e ao canal a ser lançado pela Sky.

B ambos remete, respectivamente, a  ESPN e a Sky, duas empresas que lançaram canais para transmitir 
eventos esportivos em três dimensões.

C ambos remete, respectivamente, a  ESPN e a  ano zero, momento em que esta empresa lançará canal 
para transmitir eventos esportivos em três dimensões.

D ambos remete,  respectivamente,  a  Sky e  a  jogo  inaugural,  evento  esportivo  que  esta  empresa 
transmitirá em três dimensões.

E ambos remete, respectivamente, a  11 e a  junho,  data da transmissão do primeiro jogo da Copa do 
Mundo de 2010, que poderá ser visto em três dimensões.

 RESSOMAÇÃO: Trata-se de um método alternativo à cremação e ao enterro. Consome 1/6 de energia e 
emite menos carbono do que a cremação, anteriormente considerada o método mais ecológico. Em vez de 
queimar, o corpo é liquefeito por meio de uma hidrólise alcalina que imita o processo de decomposição 
natural, porém ocorrendo mais rapidamente.
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Felipe Pontes e Haidi Lambauer. Revista Galileu, março de 2010, p.68.

7. Considerando o fragmento de texto acima, NÃO se pode afirmar que

A o primeiro enunciado tem o objetivo geral de definir para o leitor o que significa, em linhas gerais, o 
termo ressomação.

B a primeira parte do segundo enunciado apresenta argumentos que apontam para a vantagem que a 
ressomação leva sobre a cremação.

C a segunda parte do segundo enunciado permite inferir que a cremação passou a ser tida como menos 
ecológica e a ressomação, como mais adequada para o meio ambiente.

D a primeira parte do terceiro enunciado explica o que é feito com o corpo durante a cremação e durante 
a ressomação. 

E porém cria a ideia de que a hidrólise da ressomação é inferior à cremação, por causa da imitação do 
processo de decomposição natural da primeira e a maior rapidez da segunda. 

 Amor e sexo, política nacional, política internacional, cinema, dia a dia e violência. Esses são os temas que 
o jornalista e cineasta Arnaldo Jabor aborda nas mais de 320 páginas do livro que inaugura a coleção CBN 
Livros  da  Editora  Globo.  Com seu estilo  inflamado,  Jabor  questiona tudo,  dos  ignorantes  políticos  às 
desilusões de um povo que, como ele, ainda acredita no Brasil.

Revista Galileu, março de 2010, p.84.

8. Considerando o fragmento de texto acima, é CORRETO afirmar que

A o primeiro enunciado enumera apenas alguns temas tratados no livro anunciado e não poderia ser 
concluído com dois pontos ao invés de ponto.

B o artigo definido  os permite inferir que o primeiro enunciado menciona todos os temas tratados no 
livro, não deixando nem um deles de fora.

C o possessivo seu é um recurso de ordem coesiva e faz referência ao livro que inaugura a coleção CBN 
Livros.

D o possessivo ele é um elemento de coesão textual e, para ser compreendido adequadamente, deve ser 
relacionado a jornalista e cineasta.

E o termo ainda não permite inferir que a crença atual de Arnaldo Jabor no Brasil pode vir a desaparecer 
no futuro.

 Humor sem preconceito:  A ladainha  é  a  de  sempre:  “A internet  vai  acabar  com a  TV”,  dizem os 
“especialistas”  (com muitas  aspas,  por  favor).  Devem ser  descendentes  diretos  daqueles  mesmos  que 
outrora afirmaram com certeza categórica que o rádio acabaria com o jornal e que a TV acabaria com 
ambos. Bobagem. As novas mídias vieram com tudo. Fato. Porém continuamos restritos aos limites do 
corpo.

Antonio Tabet. Revista Galileu, março de 2010, p.88.

9. Considerando o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar que

A as  primeiras  aspas  são  usadas  como  forma  de  evidenciar  ou  reproduzir  uma  das  afirmações 
supostamente feitas sobre os efeitos da internet.

B os dois pontos objetivam abrir espaço para que uma indicação ou referência exemplificadora possam 
ser apresentadas para o leitor.

C a flexão verbal dizem permite que o autor se distancie do texto, atribuindo o enunciado em destaque a 
uma outra voz, que não é a sua. 
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D ambos é um elemento de referência coesiva que reúne sob sua abrangência tanto  o rádio quanto  o 
jornal. 

E bobagem é um elemento qualificador que permite a tomada de posição frente à afirmação de que o 
rádio, o jornal e a TV acabariam com a internet.

 A situação continua russa no Haiti. Um site de humor resolveu fazer troça. Inventou que as tropas da 
Romênia se enganaram e foram parar no … Taiti. Até aí, nada demais. Mas uma emissora de TV espanhola 
acreditou na groselha e divulgou a piada como se fosse verdade.

Edmundo Clairefont. Revista Galileu, março de 2010, p.90.

10. Considerando o fragmento de texto acima, NÃO é possível afirmar que

A o termo  situação,  dada a  qualificação negativa  de  russa e  a referência  a  Haiti, faz  remissão aos 
episódios catastróficos ocorridos nesse país.

B a expressão continua russa se justifica, em virtude da troça que um site de humor resolveu fazer em 
relação ao que teria acontecido com tropas da Romênia. 

C o humor da troça está na troca do nome do país Haiti por um tipo de limão, taiti, que não tem relação 
nominal com país algum.

D a  crítica  mais  contundente  se  refere  a  uma  emissora  de  TV  espanhola acreditar  na  brincadeira, 
revelando, com isso, o seu pouco conhecimento sobre a geografia do planeta.

E os termos humor, troça, groselha e piada não pertencem ao mesmo campo de sentido, pois o terceiro 
termo remete a uma fruta e o seu uso cria uma relação confusa entre os enunciados.

CONHECIMENTOS GERAIS

11.  O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é um amplo projeto de integração concebido por Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai. Envolve dimensões econômicas, políticas e sociais. No aspecto econômico, o 
Mercosul assume, hoje, o caráter de União Aduaneira, mas seu fim último é constituir-se em verdadeiro 
Mercado Comum, seguindo os objetivos estabelecidos no Tratado de Assunção, por meio do qual o bloco 
foi fundado, em 1991. Sobre o Mercosul é correto afirmar que

A. a constituição do Mercosul atende a uma orientação da Organização das Nações Unidas (ONU), com 
o objetivo de que os países do cone sul se unissem e se fortalecessem para disputar mercado diante 
de outros blocos econômicos, como por exemplo a Comunidade Comum Europeia e a Alca.

B. a  organização  do  Mercosul  foi  realizada  pelos  governos  militares,  principalmente  do  Brasil,  da 
Argentina  e  do  Paraguai,  e  a  construção  da  Usina  Hidroelétrica  de  Itaipu  foi  um  dos  fatores 
preponderantes para a criação do Mercosul.

C. os países pertencentes ao Mercosul são a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai sendo que 
nenhum outro país da América Latina pode participar de nenhuma forma ou modalidade no Mercado 
Comum do Sul.

D. de acordo com o Tratado de Assunção, o Mercosul visa a livre circulação de bens, serviços e fatores 
produtivos entre os países, através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições 
não-tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente.

E. os idiomas oficiais e de trabalho do Mercosul, em conformidade com o artigo 46 do Protocolo de 
Ouro Preto, são o espanhol, o português e o inglês.

12. As décadas do pós 2ª Guerra Mundial, viram o surgimento de um período sem precedentes na história 
da humanidade. De 1947 (lançamento da doutrina Trumman) à 1989 (queda do muro de Berlim), o mundo 



Anexo Único do Edital 032/2010-DCV

viveu o período conhecido como “Guerra Fria”, no qual dois países hegemonizaram o poder mundial. EUA 
e URSS foram as superpotências do período e o mundo todo passou a orbitar em torno desses dois países. 
Em relação à reordenação política e econômica do espaço mundial a partir da “Guerra Fria” é correto 
afirmar que 

A. a Organização das Nações Unidas (ONU) foi um organismo que ainda durante o período da Guerra 
Mundial  estabeleceu  uma  política  de  resistência  à  “Guerra  Fria”,  não  conseguindo  articular-se 
suficientemente para evitar que a bipolarização ocorre-se após o término da 2ª Guerra Mundial. 

B. a chamada “Guerra Fria” configurou-se como disputa  hegemônica apenas  no campo econômico, 
razão pela  qual  não ocorreram conflitos  diretos  entre  as  duas  potências  mundiais.  Em busca da 
hegemonia econômica os países envolvidos abriram mão de concepções ideológicas para conquistar 
o destaque no campo econômico muito almejado por ambos.

C. como decorrência da Guerra Fria a regionalização do espaço mundial fez surgir a divisão Norte X 
Sul, criada em função da localização geográfica das superpotências, sendo que ao Norte estava o 
bloco dos países capitalistas, alinhados aos EUA e ao Sul o bloco dos países socialistas, alinhados a 
URSS.

D. a regionalização do mundo a partir da 2ª Guerra Mundial passou a ser divido em três: O primeiro 
mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo.

E. a partir da queda do muro de Berlim e a constituição de uma nova ordem mundial possibilitou a 
mudança da disputa hegemônica do mundo, sendo que a bipolarização ainda continua, não mais com 
a URSS no comando do bloco socialista, mas agora com a emergência dos assim chamados “Tigres 
Asiáticos”, que disputam com os Estados Unidos a hegemonia econômica mundial, permanecendo 
ainda a assim chamada Guerra Fria.

13.  Sobre a formação da cultura brasileira é possível compreendê-la a partir do seu substrato oriunda da 
colonização,  quando  ocorreu  a  aproximação  de  culturas  indígenas,  dos  europeus,  especialmente 
portugueses,  e  dos  escravos  trazidos  do  continente  africano.  A partir  do  século  XIX,  a  imigração  de 
europeus não-portugueses e povos de outras culturas, como árabes e asiáticos, adicionou novos traços ao 
panorama cultural brasileiro. Também foi significativa a influência dos grandes centros culturais do mundo, 
como a França e a Inglaterra e mais recentemente, Os Estados Unidos, países que exportam hábitos e 
produtos culturais para quase todo o mundo. A cultura pode ser definida como o conjunto formado pela 
linguagem, crenças, hábitos, pensamento e arte de um povo. Também é possível perceber a cultura a partir 
de uma dimensão mais estrita às artes de caráter mais erudito: literatura, pintura, escultura, arquitetura, 
música e artes decorativas... Em relação à cultura brasileira está correto afirmar que 

A. em relação à primeira definição de cultura apresentada no enunciado, as manifestações religiosas, 
principalmente as do catolicismo no Brasil não se caracterizam enquanto expressões culturais, uma 
vez que são expressões construídas a partir de uma concepção teológica e por isso estão atreladas à 
uma instituição religiosa, no caso a Igreja Católica.

B. de maneira geral, a cultura africana foi responsável pela introdução no Brasil de grandes movimentos 
artísticos  introduzidos  no  período final  do  império  e  início  da  república,  como o  renascimento, 
maneirismo, barroco, rococó e neoclassicismo.

C. na música a cultura indígena contribuiu com os ritmos que são a base de boa parte da música popular 
brasileira.  Gêneros  musicais  coloniais  de  influência  indígena,  como  o  lundu,  terminaram dando 
origem à base rítmica do maxixe, samba, choro, bossa-nova e outros gêneros musicais atuais.

D. quanto à segunda definição de cultura apresentada no enunciado é correto afirmar que a partir do 
Modernismo,  que começou no  início  do século  XX,  destacaram-se,  em sua  segunda  geração de 
escritores  que valorizam o regionalismo e a literatura socialmente  engajada,  autores  como  Jorge 
Amado,  Cecília  Meireles,  Carlos  Drummond  de  Andrade,  Graciliano  Ramos,  Érico  Veríssimo e 
muitos outros.

E. pela  forte  característica  colonialista,  a  tradição  da  música  clássica  não  exerceu  nenhum  papel 
importante  no Brasil,  uma vez que não há registros  de  nenhum compositor  brasileiro  que tenha 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89rico_Ver%C3%ADssimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Graciliano_Ramos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Drummond_de_Andrade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cec%C3%ADlia_Meireles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Amado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Amado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bossa-nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Choro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maxixe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lundu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoclassicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maneirismo


Anexo Único do Edital 032/2010-DCV

conquistado alguma projeção internacional. 

14.  Em relação às políticas públicas e o meio ambiente temas como desenvolvimento e sustentabilidade 
estão sempre presentes, suscitando inúmeros questionamentos quanto à preservação ambiental. Sobre isso é 
INCORRETO afirmar que 

A. muitos especialistas têm mostrado resultados assustadores da degradação ambiental  causada pelo 
homem sobre o Planeta, o que levou vários governantes mundiais, em 11 de dezembro de 1997, na 
cidade japonesa de Quioto, a proporem o estabelecimento do um tratado que leva o nome da cidade. 
Esse protocolo decreta que os países industrializados devam reduzir, entre 2008 e 2012, as emissões 
de  gases  que  provocam  o  efeito  estufa,  como  o  carbônico,  metano,  óxido  de  nitrogênio  e 
clorofluorcarbono  (CFC),  em pelo  menos  5,2%  abaixo  dos  níveis  registrados  em 1990,  o  que 
equivale a cerca de 714 milhões de toneladas de gases por ano.

B. a Agenda 21 Brasileira tem por objetivo definir uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o 
País, a partir de um processo de articulação e parceria entre o governo e a sociedade. Nesse sentido, o 
processo de elaboração da Agenda 21 Brasileira se constitui partir de critérios que privilegiam um 
planejamento a longo prazo do desenvolvimento do País.

C. pesquisadores do  clima mundial afirmam que o  aquecimento global está ocorrendo em função do 
aumento  da  emissão  de  gases  poluentes,  principalmente,  derivados  da  queima  de  combustíveis 
fósseis, na atmosfera. Os gases formam uma camada de poluentes, de difícil dispersão, causando o 
famoso  efeito  estufa.  Este  fenômeno ocorre  uma vez que estes  gases absorvem grande parte  da 
radiação infra-vermelha emitida pela Terra, dificultando a dispersão do calor. 

D. do Rio Grande do Sul até o Piauí existe um aspecto comum que dá unidade a toda essa região que é o 
bioma formado pela Mata Atlântica. Ao todo, são 1.300.000 km²,  ou cerca de 15% do território 
nacional,  englobando  17  estados  brasileiros,  atingindo  até  o  Paraguai  e  a  Argentina.  Somado  à 
magnitude destes números, um outro dado modifica a percepção sobre a imensidão desse bioma: 
cerca de 93% de sua formação original já foi devastado.

E. a  15ª  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  as  Mudanças  Climáticas  (COP15),  que  ocorreu em 
Copenhague,  na  Dinamarca,  reunindo representantes  de  192 países  foi  realizada  recentemente  e 
configurou-se  como  sendo  o  encontro  mais  importante  da  história  dos  acordos  multilaterais 
ambientais.  Os  resultados  foram um sucesso sendo que o ponto alto  da  COP 15 foi  a  brilhante 
determinação em promover melhoria do meio ambiente e reduzir emissão de gases que provocam o 
efeito estufa, definindo uma política séria e competente sobre essa questão.

15. As políticas públicas voltadas para a saúde nos últimos tempos têm sido de grande importância para a 
população de todo o país, mesmo sabendo-se que a sua implementação não tenha sido aplicada de forma 
equitativa e satisfatória. Sobre esse tema é INCORRETO afirmar que

A. o estudo da Saúde Pública no Brasil necessariamente passa por uma série de nomes e instituições 
como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e o Instituto Manguinhos ou Vital Brazil e o Instituto Butantã e 
Adolfo Lutz e o Instituto que leva o seu nome. Instituições que se mantêm até hoje como ilhas de 
competência do poder público na construção de um sistema de saúde de natureza pública e equitativa.

B. o Sistema Único de Saúde (SUS) foi  criado pela  Constituição Federal  de  1988 para que toda a 
população  brasileira tenha acesso ao atendimento público de  saúde.  Anteriormente,  a  assistência 
médica estava a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), 
ficando  restrita  aos  empregados  que  contribuíssem  com  a  previdência  social;  os  demais  eram 
atendidos apenas em serviços filantrópicos ou serviços particulares.

C. no final do período colonial e início do período imperial do Brasil, com a chegada da família real 
portuguesa  em 1808,  as  necessidades  da  corte  forçaram a  criação  as  duas  primeiras  escolas  de 
medicina do país: o Colégio Médico-Cirúrgico no Real Hospital Militar da Cidade de Salvador e a 
Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro. Foram essas as únicas medidas governamentais relacionadas à 
saúde até a República.
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D. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Entre os seus princípios não estão previstos 
a universalidade, integralidade e da equidade da saúde pública no Brasil.

E. a primeira medida sanitarista no país registra-se no início do século XX, onde o Rio de Janeiro não 
tendo nenhum saneamento básico, permitia a proliferação de doenças graves como varíola, malária, 
febre  amarela  e  até  a  peste.  O  médico  Oswaldo  Cruz  instituiu  uma  vacinação  anti-varíola.  A 
população saiu às ruas e iniciou a Revolta da Vacina. Oswaldo Cruz acabou afastado do governo.

16. Considerando aspectos históricos e a situação atual da educação no Brasil é correto afirmar que

A. a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), aprovada em 1996, trouxe avanço no sistema de 
educação de nosso país. Esta lei visa tornar a escola um espaço de participação social, valorizando a 
democracia, o respeito, a pluralidade cultural e a formação do cidadão.

B. na história da educação brasileira que inicia com os jesuítas no período colonial até os dias de hoje é 
possível  perceber  que  a  educação  não  sofreu  rupturas  marcantes  sendo  que  em  cada  período 
histórico, seja na colônia, no império e na república, a educação manteve as mesmas características 
tanto do ponto de vista de política pedagógica como de formação dos alunos.

C. o analfabetismo no Brasil, nos últimos anos, vem atingindo um índice muito baixo, razão pela qual 
deixou de configurar uma preocupação do governo, não necessitando mais nenhum programa ou ação 
direta para sua erradicação, uma vez que os índices de analfabetismo passam a ser irrisórios, e o 
analfabetismo praticamente inexistente.

D. o Estado do Paraná é privilegiado em relação às conquistas de universidades públicas, sendo que 
depois de São Paulo e Minas Gerais,  o Paraná configura-se como o Estado de maior número de 
Universidades Federais. 

E. durante o regime militar (1964-1985) a educação teve um caráter anti-democrático em sua proposta 
ideológica de governo, promovendo alterações significativas na grade escolar. Ainda hoje a educação 
sofre as consequências daquele período, uma vez que as disciplinas de Filosofia e Sociologia ainda 
não  configuram  na  grade  escolar  nos  colégios  brasileiros,  a  qual  está  voltada  para  um cunho 
profissionalizante na formação educacional.

17. Em relação à criança e ao adolescente no Brasil é correto afirmar que 

A. a criança e adolescente, além dos direitos fundamentais inerentes a qualquer ser humano, têm alguns 
direitos que lhe são especiais pela sua própria condição de pessoa em desenvolvimento. Para garantir 
e assegurar os direitos especiais a responsabilidade é única e exclusivamente da família, uma vez que 
é responsável pela opção em conceber um filho.

B. a vida, a saúde, a alimentação e a educação são considerados direitos das crianças e adolescentes no 
Brasil.  Quanto  à  cultura,  ao  lazer,  ao  esporte,  à  profissionalização  e  à  proteção  ao  trabalho,  à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, estes não se configuram 
como direito, embora sejam recomendados a todas as crianças e adolescentes. 

C. a Organização Internacional do Trabalho classifica como as piores formas de trabalho infantil:  o 
trabalho escravo ou semi-escravo, o trabalho decorrente da venda e tráfico de menores, o uso de 
crianças ou adolescentes em conflitos armados, a prostituição e a pornografia de menores, o uso de 
menores para atividades ilícitas, tais como a produção e o tráfico de drogas, entre outras. 

D. nos termos do art. 2º da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), considera-se criança a 
pessoa de até 10 anos de idade incompletos e é proibido qualquer tipo de trabalho adulto a menores 
de 14 anos, seja em qualquer condição que ele se apresente. 

E. o trabalho infantil, em geral, é proibido por lei. Especificamente, as formas mais nocivas ou cruéis de 
trabalho infantil embora seja proibido, no Brasil o trabalho infantil não se constitui como crime, uma 
vez que além de oferecer um aprendizado à criança, contribui de forma expressiva no orçamento das 
famílias menos abastadas. 
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18. Quanto à ética é correto afirmar que

A. o homem vive em sociedade, convive com outros homens e, portanto, cabe-lhe pensar e responder à 
seguinte pergunta: “Como devo agir perante os outros?”. Esta é uma das questões centrais da Moral e 
da Ética.

B. a  ética  configura-se  como  uma  questão  que  surge  na  modernidade,  principalmente  a  partir  da 
revolução industrial onde as relações de trabalho são apresentadas de maneira que não atendem às 
necessidades  do trabalhador.  O estudo da ética  tem seu elemento  basilar  a  partir  da  questão do 
trabalho, das relações entre empregador e empregado, sendo que um dos seus desdobramentos é a 
ética profissional.

C. no campo da medicina as questões voltadas para a vida humana, como fertilização in vitro, o aborto, 
a clonagem, a eutanásia, os trangênicos e as pesquisas com células tronco caracterizam-se atualmente 
como objeto exclusivo da ciência. São áreas em que a intromissão da discussão ética somente tem a 
compremeter e limitar o avanço das ciências.

D. na Grécia antiga, os pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles ao tratar sobre a ética, o fizeram 
de maneira a definir doutrinariamente um código de ética, embora a abordagem limitou-se a uma 
perspectiva mitológica, não conseguindo implementar uma reflexão filosófica sobre o tema, razão 
pela qual ainda hoje a ética é um tema que se apresenta de maneira controvertida e complexa. 

E. numa abordagem histórica, o Cristianismo se elevou sobre o que restou do mundo greco-romano e no 
século IV tornou-se a religião oficial de Roma. Com o fim do "mundo antigo" o regime de servidão 
substitui  o  da  escravidão  e  sobre  estas  bases  se  construiu  a  sociedade  feudal,  extremamente 
estratificada e hierarquizada. Nessa sociedade fragmentada econômica e politicamente, verdadeiro 
mosaico de feudos, a religião garantia uma certa unidade social.  Por este motivo a política ficou 
dependente dela e a Igreja Católica passou a exercer, além de poder espiritual, o poder temporal e a 
monopolizar também a vida intelectual.  Embora tenha vivenciado um período de grande poder a 
Igreja  não conseguiu exercer  influência  sobre  a  ética,  uma vez que a ética  não ficou sujeita  ao 
conteúdo religioso. 

19.  O conceito de cidadania sempre esteve fortemente atrelado à noção de direitos. Sobre a cidadania é 
correto afirmar que 

A. o conceito de cidadania tem origem na Revolução Francesa sendo usado então para designar os 
direitos relativos ao cidadãos que até então não faziam parte nem da realeza nem da burguesia e, 
portanto, eram excluídos da sociedade e não gozavam de diretos sociais. É em torno da cidadania que 
se cunha a expressão de liberdade, igualdade e fraternidade.

B. ao longo da história o conceito de cidadania foi  ampliado,  passando a englobar um conjunto de 
valores sociais que determinam o conjunto exclusivo de direitos de um cidadão. Nesta perspectiva a 
cidadania está vinculada apenas à noção de direito que exclui a contrapartida de deveres.

C. no  Brasil,  os  direitos  políticos  são  regulados  pelos  partidos  políticos,  sendo  estabelecido  como 
princípio da participação na vida política nacional a necessidade de filiação partidária para poder 
inclusive candidatar-se às funções nos poderes Executivo e Legislativo. 

D. a garantia do exercício da cidadania pelos povos e nações vem sendo caracterizada historicamente 
pelo fiel cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. A harmonia entre os povos e nações é fruto 
da compreensão do artigo primeiro da Declaração que afirma que todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às 
outras com espírito de fraternidade.

E. o conceito de cidadania tem origem na Grécia clássica, sendo usado então para designar os direitos 
relativos  ao  cidadão,  ou  seja,  o  indivíduo  que  vivia  na  cidade  e  ali  participava  ativamente  dos 
negócios e das decisões políticas. Cidadania, pressupunha, portanto, todas as implicações decorrentes 
de uma vida em sociedade. 
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20. Ao considerar as relações entre Estados e Povos assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Os nazistas usaram da xenofobia associada ao racismo atribuindo aos indivíduos e grupos sociais 
atos de discriminação para amalgamar o povo alemão contra o que era diferente. A escravização dos 
povos da  Europa oriental e a perseguição aos  judeus eram as provas pretendidas pelos nazistas da 
superioridade da raça ariana sobre os demais.

B. Segregação racial é o ato de violência cultural empregado de forma consciente, baseado em teorias 
pseudocientíficas, como a superioridade de uma raça, gênero ou nacionalidade sobre outros.

C. A Constituição  de  1988 tornou a  prática  do  racismo  um contravenção  penal,  razão  pela  qual  o 
racismo no Brasil não é considerado crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e imprescritível. 

D. O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse 
regime, a minoria branca, os únicos com direito de voto, detinham todo poder político e econômico 
no país, enquanto à imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente a legislação 
separatista. 

E. Nos Estados Unidos da América, o racismo chegou a extremos contra os negros, índios, asiáticos e 
latino-americanos. Até 1965, existiam leis que negavam aos cidadãos não-brancos toda uma série de 
direitos.  Muitos negros foram  linchados e queimados vivos sem  julgamento,  sem que os autores 
destes assassinatos fossem punidos, principalmente pelos membros de uma organização chamada Ku 
Klux Klan. 

ATUALIDADES 

21.O Brasil, de acordo com a sua constituição de 1988, é uma república federativa. Com relação à cidadania 
e aos direitos políticos, é correto afirmar que

A. são brasileiros natos somente aqueles  que nasceram em território  brasileiro,  sendo que todos os 
demais brasileiros são naturalizados.

B. não há nenhuma distinção legal e de direitos entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados.

C. todos  os  brasileiros  com alistamento  eleitoral  e  detentores  de  título  de  eleitor  são  obrigados  a 
votarem nas eleições.

D. há eleitores brasileiros que têm direito ao voto e que não tem direito de se candidatarem a cargos 
eletivos.

E. nenhum brasileiro poderá perder a sua nacionalidade brasileira.

22. Com relação à economia, é correto afirmar que

A. durante  a  última  década,  o  valor  nominal  e  o  poder  aquisitivo  do  salário  mínimo  no  Brasil 
aumentaram.

B. a produção industrial do Brasil depende somente do mercado externo.

C. a modernização da agricultura brasileira está restrita à grande propriedade, que concentra todo o 
agronegócio.

D. a globalização é a ideia e a prática de restringir a circulação de bens aos limites internos das nações.

E. na  região  sul  do  Brasil,  a  produção  de  energia  elétrica  é  feita  única  e  exclusivamente  em 
hidroelétricas.

23. Assinale a alternativa correta.

A. O crescimento demográfico do Paraná, durante o século XX, deveu-se ao crescente aumento da 
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imigração estrangeira.

B. Durante a segunda metade do século XIX e durante as duas primeiras décadas do século XX, os 
imigrantes  alemães  e  italianos  foram os  grupos  nacionais  que  povoaram em maior  número  o 
território do Paraná.

C. As migrações internas brasileiras tiveram pouca importância no povoamento do Paraná.

D. Os japoneses foram os primeiros imigrantes que se estabeleceram no Paraná,  após a criação da 
Província em 1853.

E. No final  do século XIX e no início do século XX, a imigração polonesa e ucraniana suplantou 
numericamente a imigração de outras nações no Paraná.

24. Estudos influenciaram a sociedade contemporânea quando o assunto é a saúde. Sobre o sistema de 
saúde brasileiro, é correto afirmar que

A. há profissionais da área da saúde que consideram que a formação voltada exclusivamente para a 
especialização em cursos de medicina não atende todas as necessidades dos serviços médicos.

B. a saúde, por ser um direito de todos os brasileiros, é uma atividade restrita ao poder público, não 
havendo empresas privadas atuando nesta área.

C. as  pesquisas  provaram  e  convenceram  todos  os  médicos  que  os  medicamentos  da  indústria 
farmacêutica não provocam efeitos colaterais aos seus usuários.

D. os médicos, por questões éticas, não podem prescrever e sugerir o uso de remédios caseiros.

E. todos concordam que as crianças que são criadas em ambientes limpos e higienizados adquirem 
maior resistência a doenças contagiosas.

25. Assinale a alternativa correta.

A. A educação, hoje, é, única e exclusivamente, responsabilidade da família.

B. Há unanimidade de que a melhor escola para a sociedade moderna atual é aquela que prepara os 
jovens para o mercado de trabalho através do ensino técnico.

C. Há colégios que fazem propaganda enfocando a preparação dos seus alunos do ensino médio para o 
concurso vestibular, organizando suas atividades enfatizando a demanda da seleção para os cursos 
superiores.

D. Nas universidades estaduais do Paraná, os alunos pagam mensalidade para cobrir parte dos custos do 
ensino superior estadual.

E. O ensino médio,  de  acordo com a legislação brasileira,  deve  ser  garantido  pelo poder  público, 
apenas, para a população de baixa renda, sendo que aqueles que têm condições econômicas melhores 
são obrigados a buscar a formação escolar nos estabelecimentos privados de ensino.

26. É correto afirmar que

A. a União Europeia forma um conjunto de nações que vem diminuindo algumas barreiras econômicas 
e culturais dentro da Europa. 

B. a ONU nunca autorizou a intervenção militar em qualquer país e sempre aplicou sansões aospaíses 
que desrespeitaram a autonomia dos povos.

C. os eleitores dos Estados Unidos sempre elegeram pelo voto direto os seus presidentes, sendo esta a 
principal característica da democracia americana.

D. nos países socialistas, a exemplo de Cuba, não há eleições para a escolha dos dirigentes do poder 
público.

E. a pena de morte não existe em nenhuma democracia burguesa.
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27. ”A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, afirmou nesta quarta-feira que um programa 
de armas nucleares do Irã pode gerar uma corrida por este tipo de armamento no Oriente Médio, e que a 
melhor forma de evitar que isso aconteça seria aplicar sanções ao país.” (Folha Online, 03/03/2010) Sobre a 
questão da energia nuclear, é correto afirmar que

A. todos os países que dominam a tecnologia nuclear usam esta energia única e exclusivamente para a 
produção de energia elétrica.

B. há países que possuem armas atômicas e tentam impedir o domínio da energia nuclear de economias 
emergentes.

C. a ONU está discutindo sanções ao Brasil e ao Irã porque nenhum dos membros desta organização 
que têm poder de veto possuem bombas atômicas.

D. durante o século XX, a energia nuclear nunca foi usada como arma de guerra.

E. o uso da energia nuclear é recomendada por especialistas porque está provado que a produção desta 
energia não produz lixo e não tem impacto ambiental.

28. Assinale a alternativa correta.

A. Há unanimidade total entre todos os climatologistas de que o aquecimento global está ocorrendo em 
todo o planeta Terra.

B. Uma  parcela  significativa  de  economistas  brasileiros  concordam que  o  uso  de  biocombustíveis 
provoca, proporcionalmente, menos impactos ambientais que o uso de combustíveis fósseis.

C. A mata ciliar é o cultivo de florestas para o abastecimento da indústria moveleira, sendo de interesse 
do agronegócio.

D. A modernização agrícola foi a aplicação de tecnologia para melhorar a preservação ambiental e o 
equilíbrio dos biomas.

E. Os  países  desenvolvidos  da  Europa  preservaram  as  suas  florestas  nativas,  motivo  pelo  qual 
pressionam o Brasil para preservar a Amazônia.

29.  Os meios  de  comunicação exercem importante função nas sociedades  atuais.  Assinale  a  afirmação 
correta relacionada à comunicação.

A. Sob  a  justificativa  da  função  social  da  mídia,  o  poder  público  ampliou  sua  participação  na 
programação da TV aberta no Brasil nos últimos vinte anos.

B. A legislação brasileira não permite o ensino à distância.

C. A constituição brasileira não permite a liberdade de expressão a religiões não-cristãs.

D. Na lógica do sistema capitalista, o acesso a vários bens culturais se dá no âmbito do mercado. 

E. Os  bens  culturais  não  podem  ser  comercializados  nos  países  da  União  Europeia,  porque  são 
considerados bens dos estados membros.

30. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que

A. todos os especialistas da área da segurança concordam que a redução da idade penal é condição 
fundamental para diminuir a criminalidade no Brasil.

B. o cuidado com a gestante não é assunto desse estatuto.

C. a criança e o adolescente têm o direito de ir e vir e de frequentar logradouros públicos dentro da 
legislação.

D. a criança infratora perde o direito de ser criada e educada no seio da família.
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E. a legislação atribui ao pai maior poder que à mãe sobre o sustento e sobre a educação do menor no 
Brasil, sendo este o pátrio poder assegurado pelo estatuto.

FARMACÊUTICO – 1

31. Várias são as pesquisas envolvidas nos estudos de dissolução de formas farmacêuticas. Isso se torna 
importante devido à necessidade de se conhecer a biodisponibilidade do fármaco adicionado nos entes 
farmacêuticos. Analise as alternativas abaixo e assinale a INCORRETA.

A. Após  a  administração  extravascular  de  uma  forma  farmacêutica  sólida,  o  que  condiciona  a 
disponibilização do princípio ativo na corrente sanguínea é a absorção.

B. As suspensões,  embora já possuam partículas da droga dispersas em meio líquido necessitam de 
dissolução para serem absorvidas. 

C. Exercem influência na biodisponibilidade dessas formas farmacêuticas: presença do bolo alimentar; 
efeitos de primeira passagem; enzimas; volume e pH dos fluidos digestivos.

D. Os  comprimidos  necessitam  apenas  desintegrarem-se  para  que  o  fármaco  esteja  apto  a  sofrer 
absorção.

E. A biodisponibilidade fisiológica constitui parâmetro específico de uma forma farmacêutica, sendo 
caracterizada pela concentração plasmática do fármaco e a velocidade com que ocorreu.

32. O álcool causa efeito depressor do sistema nervoso central, semelhante a medicamentos depressivos, 
com isso há uma resposta excessiva do efeito com o uso simultâneo destas substâncias.  Com base no 
enunciado assinale a alternativa correta.

A. No caso dos antidepressivos não se pode afirmar que o álcool interage.

B. Realmente é imperativo que álcool não seja ingerido em nenhuma hipótese, pois todos os pacientes 
tem a mesma resposta.

C. O álcool nesta combinação jamais será letal. 

D. Por ser de conhecimento público esta interação não necessita ser alertada ao paciente.

E. Desde que não  seja  em grande  quantidade o álcool  pode ser  ingerido junto com medicamentos 
antidepressivos.

33. Referente às normas de Boas Práticas de Dispensação para farmácias e drogarias que consta na RDC 
44/09 assinale a alternativa INCORRETA.

A. O estabelecimento deve adquirir seus produtos somente de distribuidores legalizados conforme a 
legislação vigente. 

B. A assistência do farmacêutico é obrigatória durante todo o período de funcionamento, mediante as 
normas da legislação concernente.

C. Não deve haver  circulação de pessoas  até  outros  locais  do estabelecimento através  do ambiente 
destinado aos serviços farmacêuticos.

D. O farmacêutico responsável técnico pode delegar todas suas atribuições a outro farmacêutico. 

E. O estabelecimento farmacêutico somente pode adquirir produtos regularizados junto a Anvisa.

34. O farmacêutico que atua na dispensação é o responsável pelo contato e de assegurar ao paciente a 
eficácia do medicamento genérico. Existem algumas informações que podem ser prestadas ao consumidor 
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que reforçam a credibilidade neste tipo de medicamento, dentre elas assinale a INCORRETA.

A. Foram realizados testes de equivalência farmacêutica. 

B. Comprovou-se a bioequivalência.

C. Possuem  necessariamente  os  mesmos  excipientes  e  na  mesma  quantidade  do  medicamento 
referência.

D. Foi realizado controle de qualidade.

E. Seguiram-se as boas práticas de fabricação.

35. Devido a importância do tema reações adversas a medicamentos, RAM, muito se tem investigado sobre 
suas causas e efeitos. Assinale a alternativa correta.

A. A OMS define RAM como sendo qualquer manifestação prejudicial de um medicamento, mesmo em 
altas dosagens.

B. O idoso é mais suscetível as RAMs por vários motivos sendo um deles o aumento de produção de 
fluido gástrico.

C. As estatísticas tem demonstrado que as mulheres sofrem menos com as RAMs.

D. Em medicamentos com mais  de um efeito terapêutico a  RAM não é considerada em termos de 
farmacovigilância se for ocasionada por um efeito secundário do medicamento.

E. A  RAM  é  classificada  como  comprovada  quando  aparece  após  a  ingestão  do  medicamento, 
desaparece após a suspensão e reaparece quando se administra novamente o mesmo medicamento.

36.  A estrutura  e  condições  físicas  de  farmácias  e  drogarias  é  assunto  de  suma  importância,  pois 
determinará a qualidade do atendimento prestado bem como do produto dispensado. Assinale a alternativa 
correta.

A. A sanitização, desratização e desinsetização do estabelecimento deve ser executada por pessoa com 
experiência comprovada.

B. Os  registros  da  sanitização  podem ser  mantidos  no  escritório  de  contabilidade  responsável  pelo 
estabelecimento.

C. A água de abastecimento da farmácia e drogaria deve ser obrigatoriamente tratada por destilação, 
ionização ou osmose reversa.

D. É de responsabilidade do estabelecimento farmacêutico se estiver inserido em galerias apenas a área 
interna devendo permanecer em boas condições físicas.

E. O revestimento interno de piso, paredes e teto deve ser liso e impermeável facilitando a lavagem.

37. O farmacêutico como promotor de saúde pode desempenhar um grande papel social na prestação de 
serviços em farmácias e drogarias, entre as possibilidades assinale a correta.

A. O estabelecimento deve disponibilizar lista com dados de serviços públicos de saúde mais próximos. 

B. É permitido ao farmacêutico a verificação de patologias leves de garganta e ouvidos nas drogarias.

C. É um dever do estabelecimento ao prestar atenção farmacêutica dar o diagnóstico correto ao aferir 
parâmetros fisiológicos ou bioquímicos.

D. A resolução 44/09 da Anvisa preconiza a realização de pequenos curativos nas drogarias.

E. É vedada as farmácias e drogarias a aferição de glicemia capilar.

38.  Para  um bom desempenho  das  atividades  profissionais  alguns  conceitos  devem estar  bem claros. 
Assinale o correto.
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A. Procedimento operacional padrão é o detalhamento de metodologias e processos a serem empregados 
na farmácia.

B. Sessão de manipulação é o ambiente destinado a produção de formulações farmacêuticas.

C. Validação é a operação documentada que visa a otimização de um determinado equipamento.

D. Lote é um conjunto de símbolos alfanuméricos que identificam materiais ou produtos. 

E. Contaminação cruzada é a proliferação de microorganismos na matéria-prima,  produtos acabados 
durante a manipulação ou no armazenamento.

39. O armazenamento de material de embalagem, matéria-prima e produto acabado deve ser rigorosamente 
planejado para que se assegure a conservação dos medicamentos dispensados. Para isso a RDC 214/06 traz 
os critérios de classificação no roteiro de inspeção. Assinale o considerado imprescindível.

A. Existência de câmara fria.

B. As matérias-primas para uso devem estar dentro do prazo de validade.

C. A área destinada ao almoxarifado deve estar limpa.

D. Os estrados onde estão estocados os materiais são mantidos afastados do piso, parede e teto de modo 
adequado para limpeza e inspeção.

E. O controle de estoque é feito registrando-se entrada e saída das matérias-primas.

40. Os antiinflamatórios não esteróides, AINES, tem uma prevalência grande entre os pacientes que não 
buscam orientação médica. Assinale a correta sobre estes medicamentos.

A. O diclofenaco sódico é bem tolerado por via intravenosa.

B. Os AINES são utilizados principalmente na artrite reumatóide, osteoartrite, artrite reumatóide, artrite 
induzida pela gota, artrose, dismenorréia e enxaqueca.

C. O diclofenaco na forma de supositório apresenta  uma biodisponibilidade de 70% atingindo pico 
plasmático em 30 minutos.

D. Em casos agudos o fabricante do diclofenaco intramuscular recomenda 3 aplicações durante o dia, 
alternando os locais. 

E. O local mais recomendado para aplicação do diclofenaco intramuscular é o músculo deltóide.

41. Mesmo diante de várias advertências sobre o uso indiscriminado de antimicrobianos, há casos em que a 
profilaxia  clínica  é  justificada,  principalmente  quando  há  exposição  a  agentes  infecciosos.  Assinale  a 
INCORRETA.

A. Prevenção de difteria.

B. Doença meningocócica.

C. Prevenção em adultos expostos a coqueluche.

D. Otite média recorrente.

E. Crises de febre reumática recorrentes.

42. O metotrexato medicamento antineoplásico é utilizado em diversas patologias, EXCETO,

A. leucemias.

B. câncer de mama.

C. câncer de cabeça.
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D. micose fungóide.

E. linfoma Hodgkin.

43. O código de ética da profissão farmacêutica dispõe sobre deveres e direitos dos profissionais inscritos 
no Conselho Regional de Farmácia. Assinale a alternativa correta.

A. É facultativo prestar assistência e informações farmacêuticas a usuário se não estiver no exercício da 
profissão.

B. Em casos  extremos  é  permitido  ao  farmacêutico  realizar  procedimentos  não  reconhecidos  pelo 
Conselho Federal de Farmácia.

C. Sendo para preservar o sigilo da empresa cabe ao farmacêutico omitir informações as autoridades 
sanitárias.

D. Mesmo que entre a equipe de trabalho o farmacêutico deve denunciar atos que contrariem o código 
de ética da profissão.

E. As  normas  do  código  só  se  aplicam a  profissionais  farmacêuticos  atuando  exclusivamente  em 
estabelecimento farmacêutico.

44. Com a disseminação da gripe A causada pelo vírus H1N1 tornou-se necessário  a produção de grandes 
volumes do antisséptico álcool 70°GL. Qual é aproximadamente a quantidade necessária de álcool 96°GL 
para se produzir 1 litro de álcool 70°GL?

A. 630mL.

B. 700mL.

C. 730mL.

D. 760mL.

E. 800mL.

45. O farmacêutico atuante na dispensação deve estar apto a esclarecer o paciente sobre o uso correto de 
medicamentos.  Cada  via  de  administração  possui  particularidades  que  cumpridas  favorecem  o  efeito 
terapêutico. Dentre estas assinale a INCORRETA.

A. A temperatura de aplicação de formas otológicas deve estar abaixo da corporal como medida de 
evitar vertigens. 

B. O colírio  exige  cuidados  especiais  como  evitar  que  a  extremidade  de  aplicação  toque  qualquer 
superfície a fim de não ocorrer contaminação.

C. A água é o liquido indicado para a administração de medicamentos por via oral. 

D. A administração parenteral somente deve ser realizada por profissional habilitado.

E. O  óvulo  para  aplicação  vaginal  poderá  ser  aplicado  com  maior  facilidade  se  for  previamente 
umedecido com água. 

46. É direito do usuário do medicamento a orientação adequada quanto ao manuseio e administração do 
medicamento,  devendo haver  por  parte  do  profissional  uma  criteriosa  avaliação  da  receita.  Assinale  a 
alternativa INCORRETA.

A. Deve-se verificar legibilidade, posologia, concentração e forma farmacêutica.

B. No  caso  de  intercambialidade  por  medicamento  genérico  esta  deve  seguir  a  legislação  sanitária 
vigente.

C. A comercialização  por  meio  remoto  de  medicamento  controlado  somente  deve  ser  feita  com a 
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retenção da receita.

D. O transporte de medicamentos termossensíveis devem ser realizados com embalagens apropriadas.

E. Pode  ser  contratada  empresa  terceirizada  para  o  transporte  desde  que  devidamente  regularizada, 
conforme legislação pertinente.

47.  São  objetivos  da  política  nacional  de  medicamentos  garantir  segurança,  eficácia  e  qualidade  dos 
medicamentos. Neste contexto o Brasil possui vários laboratórios de produção que proporcionam condições 
melhores de custo e garante o abastecimento da rede do Sistema Único de Saúde, SUS. Fazem parte da 
relação nacional de medicamentos essenciais, EXCETO,

A. anti-inflamatório – ibuprofeno.

B. anti-inflamatório – diclofenaco.

C. antibacteriano – benzilpenicilina benzatina.

D. antineoplásico – ciclosfamida.

E. antidepressivos – carbamazepina. 

48. A palavra excipiente tem sua origem do latim excipere, que significa receber o princípio ativo, são 
substâncias auxiliares que compõe as formulações farmacêuticas. Assinale o conceito ERRADO.

A. O dióxido de titânio é um estabilizante. 

B. Tensoativos  são  substâncias  absorvidas  nas  interfaces  de  líquidos  de  naturezas  diferentes,  para 
reduzir a repulsão entre eles.

C. Edulcorante, concede sabor doce a uma preparação.

D. Diluentes, são substâncias inertes usadas para preencher o volume das cápsulas.

E. Agentes quelantes são usados em produtos líquidos como estabilizantes na formação de complexos 
com metais pesados.

49. Na farmácia de manipulação as cápsulas duras de gelatina constituem forma farmacêutica ideal para 
dispensar  medicamentos  na  forma  sólida,  mantendo  a  grande  característica  desta  apresentação  que  é 
facilidade de deglutição. Dentre as alternativas abaixo escolha a correta.

A. As cápsulas são consideradas dentre as formas farmacêuticas sólidas orais as mais adequadas para o 
fracionamento da dose, podendo ser sempre realizado.

B. O  material  encapsulante  das  cápsulas  são  produzidos  de  uma  mistura  de  gelatina  de  qualidade 
farmacopéica, açúcar, aditivos e água.

C. Na composição da forma farmacêutica cápsulas jamais se deve acrescentar agentes desintegrantes, 
pois pode ocorrer a ruptura prematura.

D. As cápsulas de gelatina são altamente resistente a contaminação microbiana sendo descartada essa 
ocorrência.

E. Quando  se  trata  de  dosagens  usuais  grandes,  a  cápsula  se  torna  inviável,  pois  não  é  permitido 
preparar duas ou mais cápsulas para a mesma ingesta. 

50.  A capacitação  dos  profissionais  deve  ser  permanente  e  todos  os  funcionários  no  estabelecimento 
farmacêutico devem ser treinados em sua área de atuação e ter um conhecimento global dos cuidados a fim 
de  se  manter  a  qualidade  dos  serviços  prestados  e  a  segurança  da  população.  Assinale  a  alternativa 
INCORRETA.

A. Todos os serviços desde a limpeza quanto de preparo ou dispensação devem ser realizados seguindo-
se os procedimentos operacionais padrão.
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B. Todos  os  funcionários  devem  receber  treinamento  quanto  aos  cuidados  de  higiene  pessoal  e 
ambiental, com noções básicas em microbiologia.

C. Os  funcionários  devem ser  instruídos  em  relação  aos  procedimentos  em caso  de  acidentes  ou 
ocorrências que comprometam a saúde tanto do pessoal quanto dos usuários da farmácia.

D. Devem  participar  dos  treinamentos  de  princípios  de  Boas  Práticas  Farmacêuticas  somente  os 
funcionários da área técnica.

E. Além do farmacêutico outros profissionais capacitados podem ser contratados para serem instrutores 
nos treinamentos, devendo ser realizados registros para apresentação aos órgãos fiscalizadores.

FONOAUDIÓLOGO – 2

31. Fazem parte das fases da deglutição, EXCETO 

A. preparatória.

B. esofágica.

C. laríngea.

D. oral.

E. faríngea.

32. Na avaliação de motricidade orofacial, qual a denominação para indivíduos que apresentam o habito de 
roer as unhas? 

A. Bruxismo.

B. Ceceio.

C. Sialorréia.

D. Onicofagia.

E. Briquismo.

33.Com relação à gagueira, são comuns os seguintes sinais, EXCETO, 

A. repetição de sons.

B. repetições de sílabas.

C. prolongamento de sons.

D. bloqueios.

E. repetições de frases.

34.Uma professora de 40 anos procurou atendimento fonoaudiológico com as seguintes queixas: fadiga 
vocal, dor na garganta, perda da voz ao final de um dia de trabalho e dificuldade de manter o volume e a 
projeção da sua voz durante as aulas. O exame de laringoscopia revelou-se normal e a avaliação vocal 
evidenciou tensão de cintura escapular, ataques vocais bruscos, falha na coordenação fonorespiratória além 
de ressonância laringo-esofágica. Após essa avaliação podemos dar o seguinte diagnóstico ao paciente: 

A. Disfonia orgânica.

B. Presbifonia.
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C. Disfonia funcional.

D. Disfonia hipocinética.

E. Disfonia espástica.

35.Qual a estrutura anatômica do ouvido interno que é responsável pela audição? 

A. Cóclea.

B. Vestíbulo.

C. Canais semicirculares .

D. Tuba auditiva.

E. Sáculo.

36. São consideradas funções do sistema estomatognático, EXCETO, 

A. sucção.

B. mastigação.

C. deglutição.

D. audição.

E. respiração.

37. Para avaliar a integridade da vias auditivas aferentes (tronco encefálico) usamos: 

A. Avaliação funcional.

B. Potenciais auditivos evocados.

C. Audiometria (tonal e vocal).

D. Imitanciometria.

E. Emissões otoacústicas.

38. Considerando a localização topográfica, podem-se classificar as perdas auditivas em: 

A. Graves, médias e agudas.

B. Súbitas e progressivas.

C. Condutivas, neurossensoriais, mistas, centrais e funcionais.

D. Hipoacusia, disacusia, surdez súbita e anacusia.

E. Leves, moderadas, severas e profundas.

39. Distúrbio no controle muscular dos mecanismos da fala, causada por lesão no sistema nervoso e que 
provocará  problemas  na  comunicação  oral  devido  a  uma  fraqueza,  paralisia  ou  incoordenação  da 
musculatura da fala, denominamos: 

A. Agnosia.

B. Dislexia.

C. Apraxia.

D. Disartria.

E. Dispraxia.
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40.  As  alterações  da  linguagem  decorrentes  de  doenças  neurológicas  que  afetam  a  organização  do 
enunciado, capacidade de nomeação e repetição e a reprodução de sequências automáticas são denominadas 
de: 

A. Dislexia.

B. Gagueira.

C. Disartrofonia.

D. Apraxia de fala.

E. Afasia.

41. Crianças portadoras de desvios fonológicos apresentam as seguintes características, EXCETO,

A. fala apresentando erros resultantes, principalmente, de desvios consonantais em relação à pronúncia 
adulta .

B. compreensão intelectual diminuída para o desenvolvimento da linguagem falada.

C. audição normal.

D. compreensão adequada para o desenvolvimento da linguagem falada.

E. nenhuma anormalidade anatômica ou fisiológica no mecanismo da produção da fala.

42. Sobre a dislexia é correto afirmar que 

A. causada por deficiência cognitiva e sensoriais  associadas,  bem como por fatores neurobiológicos 
alterados.

B. caracteriza-se por uma alteração específica na aprendizagem da leitura em indivíduos com adequado 
nível neurológico, intelectual, sensorial e educacional.

C. transtorno temporário: as dificuldades na leitura e na escrita, apresentadas por pessoas disléxicas, 
desaparecem com a idade adulta em decorrência da plasticidade neuronal.

D. transtorno  de  aprendizagem da  leitura  que  acontece  em indivíduos  com inteligência  rebaixada, 
adequado nível neurológico, sensorial e emocional.

E. transtorno  específico  da  atenção  que  prejudica  a  aprendizagem  da  escrita,  resultando  em 
rebaixamento da aprendizagem.

43. Como parte do tratamento fonoaudiológico para os distúrbios da voz, utiliza-se a psicodinâmica vocal, a 
qual corresponde a(o) 

A. uso de sons de apoio.

B. orientação vocal.

C. higiene vocal.

D. aquecimento vocal.

E. reconhecimento das características vocais.

44. Em um avaliação audiométrica cujos limiares tonais auditivos de via aérea nas frequências de 500Hz, 
1000Hz e 2000Hz são respectivamente 45dB, 35dB e 25db pode-se afirmar que há 

A. perda auditiva de grau moderado.

B. perda auditiva de grau severo.
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C. perda auditiva de grau profundo.

D. perda auditiva de grau leve.

E. audição normal.

45.  A movimentação  da  mandíbula  é  realizada  pelos  músculos  elevadores  e  depressores.  Marque  a 
alternativa que corresponde aos músculos elevadores da mandíbula. 

A. Temporal, masseter e pterigóide medial.

B. Digástrico, gênio-hióideo e milo-hióideo.

C. Masseter, gênio-hióideo e milo-hióideo.

D. Bucinador, temporal e digástrico.

E. Temporal, masseter e bucinador.

46. É correto afirmar sobre o aleitamento materno que 

A. requer um esforço menor por parte do bebê se comparado com o aleitamento na mamadeira.

B. deve ser oferecido ao bebê a cada hora, mesmo que o bebê se encontre dormindo, pois dessa forma se 
garante o crescimento axial da mandíbula.

C. deve ser oferecido ao bebê de forma exclusiva até o sexto mês de vida.

D. o uso de mamadeira não interfere na amamentação exclusiva. 

E. a ordenha é prejudicial à amamentação exclusiva. 

47. Pode-se afirmar a respeito da disfagia, EXCETO, que 
A.  o paciente apresenta pobre elevação laríngea.

B. a infecções respiratórias de repetição e pigarro depois de se alimentar.

C. a tosse e/ou alterações vocais durante ou após se alimentar.

D. a apresenta tosse e nunca apresenta alteração vocal, uma vez que a disfagia ocorre em nível faríngeo 
e não glótico.

E. pode ser causada por doenças neurológicas ou traumas.

48. Na paralisia facial na fase flácida , o principal objetivo da intervenção fonoaudiológica é

A. atrasar a atrofia muscular e acelerar a recuperação dos movimentos. 

B. quantificar o grau de contratura. 

C. exercitar somente a musculatura apenas do lado paralisado.

D. exercitar toda a musculatura do corpo garantindo a recuperação da mímica facial.

E. dissociar as sincinesias e encurtar a musculatura, promovendo a suavização das sequelas.

49. Pode-se afirmar sobre a laringectomia supraglótica que 

A. os resultados da fonoterapia são poucos evidenciados.

B. raramente ocorrem alteração na deglutição.

C. disfagias são frequentes.

D. a técnica mais utilizada deve ser a voz faríngica.
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E. a técnica da inspiração suavizada minimiza as dificuldades provocadas pelo grau severo da disartria.

50. Criança com 7 anos é trazida pela mãe com queixa de apresentar troca e ausências de alguns fonemas na 
fala. Na avaliação fonoaudiológica observou-se a seguinte produção de fala: /patata/ para batata; /panãna/ 
para  banana;  /poyta/  para  dizer  porta;  cólasaw/  para  dizer  coração.  Após  analisar  a  fala  da  criança, 
identificou-se quais processos fonológicos que caracterizam sua alteração de fala? 

A. Substituição de plosivas e redução de líquidas.

B. Substituição de plosivas e semivocalização das líquidas.

C. Dessonorização de obstruinte, semivocalização de líquidas e substituição de líquidas.

D. Dessonorização de obstruinte, apagamento de líquidas, posteriorização de líquida intervocálica.

E. Dessonorização de obstruinte, semivocalização de líquidas e anteriorização de fricativa.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - 3

31.  A fotografia foi  desenvolvida a partir  do início do século XIX. Difundida por vários  meios,  ela é 
também um modo de registro da cotidianidade por parte de fotógrafos profissionais e amadores. Sobre a 
fotografia, analise as afirmações:

I. O cinema e a fotografia tem um vínculo muito estreito. Cada fotograma contém frações de 
movimentos que ao serem projetadas em sequência são vistos pelos expectadores como sendo 
movimentos em continuidade.
II. A fotografia é a própria realidade mediada pelo fotógrafo, que faz uma transposição do espaço e 
tempo focalizados para a tridimensionalidade.
III. Artistas expressionistas como os franceses Toulouse-Lautrec e Degas, no passado, mostram a 
interferência da fotografia em suas produções artísticas. 

Assinale a alternativa correta.

A.  Apenas a afirmação I está correta.

B. Apenas a afirmação II está correta.

C. As afirmações I e II estão corretas.

D. As afirmações II e III estão corretas.

E. As afirmações I e III estão corretas. 

32. A organologia é o estudo descritivo a analítico dos instrumentos musicais, suas origens, classificações 
estruturais e materiais. A classificação dos instrumentos é feita a partir do elemento vibratório que produz o 
som. Em relação à categoria, os instrumentos são divididos em

A. ideofones, fibrofones, membrafones, eletrofones e aerofones.

B. membrafones, ideofones, cordofones, aerofones e eletrofones.

C. fibrofones, eletrofones, soprofones, membrafones e fricciofones. 

D. fibrofones, percussiofones, aerofones, cordofones e eletrofones.

E. eletrofones, soprofones, cordofones, ideofones e membranofones.
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33. Sendo o jogo dramático aplicado em sala de aula, um estímulo indispensável ao desenvolvimento das 
capacidades de expressão das crianças, assinale o que for INCORRETO.

A. O jogo dramático é um jogo de grupo, descoberto graças ao adulto que tem também o seu lugar no 
jogo.

B. O jogo dramático é onde a criança tem a oportunidade de atuar, falar, inventar e exteriorizar.

C. O jogo dramático proporciona à criança um efetivo relacionamento com os outros. 

D. O jogo dramático é uma forma simples de arte. É uma preparação ao teatro.

E. O jogo dramático é uma atividade inventada.

34. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco importante para a arte brasileira e os movimentos 
nacionalistas. Com base na afirmativa, assinale a alternativa correta.

I. Grande parte dos artistas e escritores modernistas brasileiros estudou na Europa e foi bastante 
influenciado por estas novas tendências. 
II. Os artistas direcionaram seus trabalhos para a pesquisa e produção de obras a partir de modelos 
acadêmicos.
III. Participaram do evento artistas como: Anita Malfatti, Monteiro Lobato, Oswald de Andrade, 
Heitor Villa-Lobos e Tarsila do Amaral.
IV.  O  modernismo  brasileiro  propunha  o  desenvolvimento  de  uma  arte  livre  das  limitações 
impostas pelo academicismo e da concepção tradicional do Belo.

A. Apenas a afirmação II é correta.

B. Apenas as afirmações II e III são corretas.

C. Apenas as afirmações II e IV são corretas.

D. Apenas as afirmações I e IV são corretas.

E. Apenas as afirmações I, III e IV são corretas.

35. O Expressionismo foi um movimento artístico do início do século XX. Desenvolveu-se como uma 
reação ao impressionismo. Assinale a alternativa que expressa as características deste movimento.

A. Valorização da descrição da vida campestre.

B. A leveza  do  traço  que  reflete  a  suavidade  dos  movimentos,  com linhas  sinuosas  e  soltas  que 
envolvem a figura numa aura de delicadeza. 

C. Preocupação com a perspectiva, contrastes de luz e sombra, evidenciando a perfeita anatomia da 
forma.

D. Representação de um ideal de figura humana, onde a beleza clássica é o elemento fundamental.

E. Expressão das emoções humanas e interpretação das angústias que caracterizam psicologicamente o 
homem. Representação das coisas não como as viam e sim como as sentiam.

36. Sobre Expressão é correto afirmar que

A.  a expressão gráfica utiliza o traço e/ou a cor que nos leva à expressão gestual.

B. a expressão gestual conduz à expressão corporal, mímica e dança.

C. nem toda arte é expressão.

D. todo espetáculo teatral só utiliza a expressão verbal e corporal.

E. as formas de expressão são: gestual e oral. 
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37. Analise as afirmativas relacionadas às tendências pedagógicas no ensino da arte no Brasil e assinale a 
afirmativa correta.

I. Na Pedagogia Tradicional predomina a teoria estética mimética, isto é, mais ligada às cópias do 
natural e com a apresentação de modelos para os alunos imitarem.
II. A Pedagogia Histórico-Crítica, tem como objetivo preparar os indivíduos mais “competentes” e 
produtivos conforme a solicitação do mercado de trabalho.
III. A Pedagogia Nova ou Escola Nova enfatizava o desenvolvimento e o “aprender a aprender”. A 
educação era centrada no aluno.

A. Somente a afirmativa I está correta.

B. Somente a afirmativa II está correta.

C. Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

D. Somente as afirmativas II e III estão corretas.

E. As afirmativas I, II e III estão corretas.

38. Os artistas da Missão Artística Francesa obedeciam ao estilo Neoclássico. Eles pintavam, desenhavam , 
esculpiam e construíam à moda europeia. Sobre a arte Neoclássica , é correto afirmar que

A. a pintura neoclássica teve, como principal característica, a expressão do artista através de traços e 
pinceladas descomprometidas.

B. o pintor Pedro Américo também atuou como escultor, deixando-nos a obra intitulada “Monumento às 
Bandeiras”, localizada no Parque do Ibirapuera, São Paulo(1936).

C. o artista deve tentar recriar a beleza ideal em suas obras, por meio da imitação dos clássicos que 
foram os que mais se aproximaram da perfeição criadora. 

D. de acordo com os padrões neoclássicos , a beleza perfeita é um conceito ideal e, portanto, somente 
existe na natureza. 

E. os padrões estéticos neoclássicos foram introduzidos pela Semana de Arte Moderna.

39. A cor é um apelo visual intenso. Ela dá vida aos ambientes e tem sua linguagem própria, sua simbologia 
característica e uma dinâmica que aprendemos a conhecer. Assinale o que for INCORRETO sobre as cores.

A. A cor é uma sensação, uma interpretação cerebral de todas as ondas luminosas que sensibilizam os 
bastões e cones de nossa retina.

B. O primeiro a estudar a cor foi  Isaac Newton,  analisando o espectro solar  através de um prisma, 
sugerindo a roda ou disco das cores.

C. A cor pigmento é a cor física ou substância material que, dependendo de sua natureza, absorve e 
reflete os raios luminosos que incidem sobre ela.

D. A cor não é material. Não podemos pegá-la, apenas senti-la. Na ausência de luz, não há cor.

E. As cores transmitem sensações sinestésicas, como sentir frio ou calor, ao olharmos uma imagem. 
Esse fenômeno ocorre conforme a harmonização de cores e tons.

40. As Histórias em Quadrinhos com seus enredos cômicos e cheios de imaginação, narrados por meio de 
imagens alegres e textos rápidos, nos levam ao mundo da aventura e do faz-de-conta. No Brasil na década 
de 60, surgiu uma revista genuinamente brasileira, criada por Ziraldo. Assinale a alternativa correspondente 
ao nome da revista.

A. O Tico Tico.

B. O Pererê.
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C. O Mirim.

D. O Cruzeiro.

E. A Gazetinha.

41. O artista impressionista centrou-se, sobretudo, na paisagem e seu interesse voltou-se para a natureza. Ao 
observá-la, ao ar livre, o artista expressava sua relação pessoal com ela e captava em sua tela a impressão 
percebida. Em relação ao Impressionismo é correto afirmar que

A. as figuras não tinham contornos nítidos e as cores empregadas são primárias e secundárias.

B. ao  olharmos  uma  pintura  impressionista  de  perto,  vemos  as  pinceladas  unidas,  definidas,  que 
produzem a sensação de realismo.

C. as sombras são escuras e foscas tal como é a impressão que nos causam.

D. as cores e tonalidades devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor.

E. para conseguir o efeito de volume e sombra era utilizado o preto e não as cores complementares.

42. A Arte Popular ou Folclore abrange manifestações que estão presentes no cotidiano das pessoas. Ela 
expressa a sabedoria de um povo e persiste por séculos, sendo transmitida de geração em geração. Sobre o 
Folclore considera-se a opção correta:

A. Parlenda é uma narrativa fantasiosa, transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter 
fantástico e/ou fictício, combina fatos reais e históricos com fatos irreais.

B. É considerado fato folclórico, todo fato moderno e popular que tiver a aceitação coletiva em um curto 
espaço de tempo.

C. Os acalantos são cantigas de ninar cheias de ternura. Ex: Boi-da-cara-preta. 

D. Lendas são histórias onde os animais eram os personagens. Por meio dos diálogos entre os bichos e 
das situações que os envolviam, procuravam transmitir sabedoria de caráter moral ao homem.

E. São danças folclóricas, o carnaval e a festa junina. 

43. A terra e o povo brasileiro são a matéria com que Cândido Portinari trabalhou e construiu suas obras 
imortais.  Ele transformou seu mundo através da pintura,  num universo estruturado por planos,  cores e 
linhas, numa busca permanente. São obras deste consagrado pintor:

A. Café, Retirantes, Cangaceiro, Crianças Brincando, Chorinho, Primeira Missa no Brasil.

B. Chorinho, Café, Enterro na Rede, Violeiro, Feira, Bananal.

C. Primeira Missa no Brasil, Retirantes, Feira, Operários, Chorinho, Violeiro.

D. Caipira Picando Fumo, Café, Retirantes, Crianças Brincando, Bananal, Chorinho.

E. Enterro na Rede, Violeiro, Retirantes, Cangaceiro, Café, Caipira Picando Fumo.

44.  A Lei  Federal  nº 8.069/90 ECA, em seu capítulo IV, considera como dever do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um.  Prevê também: no processo educacional,  respeitar-se-ão os  valores 
culturais, artísticos e históricos, próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a 
estes a liberdade da criação e o acesso às fontes da cultura. Por cultura entende-se

A. todo o grupo de pessoas que se organiza sob o mesmo conjunto de normas.

B. conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes, e que interagem 
entre si constituindo uma comunidade.

C. mecanismos sociais que controlam os indivíduos e o funcionamento da sociedade.
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D. valores,  comportamentos,  crenças,  instituições,  regras  morais  que  permeiam e  identificam  uma 
sociedade. 

E. conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um todo organizado.

45.  O  processo  de  aproximação  do  aluno  com  o  universo  artístico,  sob  a  forma  de  aprendizagem 
sistematizada,  começa  nos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental.  Nesta  perspectiva,  é  INCORRETO 
afirmar que

A. Aprender arte envolve a ação em distintos eixos de aprendizagem: fazer, apreciar e refletir sobre a 
produção social e histórica da arte.

B. A partir dos conteúdos, cabe ao professor instigar a memória, a percepção e as possíveis associações 
com a realidade/ cotidiano do aluno.

C. Nos anos iniciais,  o trabalho do professor se torna mais significativo se houver a articulação do 
lúdico às atividades artísticas em sua prática pedagógica.

D. A substituição das linguagens artísticas pela mera reprodução e consumo limita a expressividade do 
aluno.

E. A padronização  das  produções  artísticas  infantis,  cujos  emblemas  principais  na  escola  são  os 
desenhos de reprografia , ajuda as crianças na exploração do espaço, das cores e das formas.

46. A produção artística se estrutura em diferentes linguagens e a partir delas o sujeito constrói significados 
e gera formas, percorrendo o caminho do sensível. A respeito da linguagem visual, analise as seguintes 
afirmações:

I- O desenho é uma das primeiras formas de interação entre a criança e a linguagem visual, quando 
ela cria maneiras de representação, experimenta formas e materiais.
II- As imagens visuais são constituídas por formas, gestos, cores e linhas que percebemos pela 
visão, mas dependem da luz e da nossa experiência. 
III- A palavra “desenho” vem de desígnio, que significa destino. Quando desenhamos, deixamos 
que a nossa imaginação nos leve por caminhos que representem a nossa realidade, com figuras 
reais e concretas.

Assinale a alternativa correta.

A. Apenas a afirmação I é a correta.

B. Apenas as afirmações I e III são as corretas.

C. Apenas as afirmações II e III são as corretas. 

D. Apenas as afirmações I e II são as corretas.

E. Apenas a afirmação III é a correta.

47. No Brasil existem vários estilos de dança que caracterizam a nossa cultura. Analisando este aspecto do 
folclore brasileiro, assinale a alternativa que NÃO é verdadeira.

A. CARIMBÓ – Homens e mulheres dançam num grande círculo e depois fazem configurações ou giros 
com diferentes movimentos. Música e dança característica do Pará.

B. FANDANGO-  É  um  conjunto  de  danças,  um  bailado  popular  especialmente  rural.  De  origem 
portuguesa, muito comum em festas. Utiliza muito o sapateado e o palmeado rítmico.

C. CAPOEIRA- É um misto de dança, jogo e luta, de origem africana, muito popular na Bahia com letra 
e ritmo repetitivos.

D. BUMBA-MEU-BOI-  È  acompanhado  por  instrumentos  de  percussão  e  sopro  e  os  participantes 
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percorrem as ruas cantando e dançando, após ter homenageado Nossa Senhora do Rosário. 

E. FREVO-  Os  dançarinos  usam  roupas  coloridas  e  carregam  guarda-chuvas,  com  os  quais  se 
equilibram. Os passos do frevo tem nomes como: dobradiça, tesoura, parafuso, entre outros.

48. A textura é uma qualidade da superfície. Assinale a alternativa correta.

A. A textura pode ser reconhecida somente em objetos táteis e ásperos 

B. A textura pode ser reconhecida tanto pela visão, pelo tato ou graficamente.

C. A textura tátil é aquela que pode ser vista, sentida no olhar e observada. 

D. A textura visual e tátil pode ser produzida através da fotografia e da fotocópia. 

E. A textura não tem a propriedade de criar sensações visuais, reproduzindo a aspereza dos objetos.

49. A gravura é um múltiplo de uma obra de arte, reproduzida a partir de uma matriz. Como exemplos de 
gravação temos  a  xilogravura,  a  litogravura,  a  gravura  em metal  e  a  serigrafia.  Para  confecção destas 
matrizes, assinale os materiais correspondentes.

A. Acrílico, pedra, madeira e nylon.

B. Pedra, borracha, metal e papelão.

C. Cortiça, nylon, metal e madeira.

D. Madeira, pedra, metal e nylon.

E. Pedra, madeira, metal e acrílico.

50. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Lei 9394/96, em seu artigo 26, parágrafo2º, estabelece que: “O 
ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 
forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. Considerando a lei citada, assinale a alternativa 
que está correta.

I- A arte desenvolve os sentidos para leitura do cotidiano, cria possibilidades de superar o comum 
e aprofundar-se nas ideias sobre o convívio social.
II- Arte é conhecimento adquirido pelo ser humano. O acesso ao saber artístico somente se realiza 
através de atividades espontâneas.
III- Arte envolve, além do desenvolvimento das atividades artísticas e estéticas, apreciar e situar a 
produção social artística em diferentes épocas e culturas.
IV- Trabalhar com arte na escola é oportunizar uma busca e aquisição de novos saberes, 
especificamente artísticos, não ignorando a existência de vivências fora da escola, lugar onde estes 
saberes se efetivam.

A. Apenas as afirmações I, II e III são corretas.

B. Apenas as afirmações II e IV são corretas.

C. Apenas as afirmações II, III e IV são corretas.

D. Apenas as afirmações I , III e IV são corretas.

E. Apenas as afirmações III e IV são corretas.

PROFESSOR DE INFORMÁTICA – 4
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31. O processo de digitalização de um impresso, por exemplo, a digitalização do timbre de uma prefeitura, 
pode ser feito através do seguinte equipamento: 

A. Assistente de impressão. 

B. Pen drive. 

C. Leitora de código de barras. 

D. Modem.

E. Scanner.

32. Pode-se armazenar em um único bit: 

A. Um caractere especial. 

B. Um número inteiro. 

C. Um dígito binário. 

D. Uma letra do alfabeto. 

E. Um valor hexadecimal. 

33. Segundo o algoritmo em pseudocódigo abaixo, qual o valor impresso para A?

Variáveis Globais:
A, B : inteiro;

procedimento Altera(x, y: inteiro)
início
 x ←2 * x;
 A ← x + y; 
 x ← x – 1;
fim;

INICIO
 A ← 4;
 B ← 2;
 Altera (A, B);
 Escreva(A);
FIM.

A. 4.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

E. 10.

34. Quanto vale X no fim da execução do seguinte algoritmo?

X = 0;
for (i=1; i <= n; i++)

for(j = i; j <= n; j++)
X = X + 1;
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A. n – 1. 

B. n. 

C. (n2 - n)/2. 

D. n(n + 1)/2. 

E. n3. 

35. À medida que os caracteres são digitados, através do teclado, onde eles são armazenados? 

A. No disco rígido. 

B. No vídeo. 

C. Na memória ROM. 

D. Na memória secundária. 

E. Na memória principal. 

36. No que se refere à Internet e Intranet, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. As ferramentas de navegação na Internet, também conhecidas como browsers, servem para acessar 
páginas e fazer downloads de arquivos. 

B. Intranets são redes que utilizam os mesmos recursos e protocolos da Internet, mas são restritas a um 
grupo predefinido de usuários de uma instituição específica. 

C. Internet e Intranet utilizam o conceito de cliente-servidor. 

D. Em uma Intranet não é possível compartilhar equipamentos a exemplo de impressoras. 

E. LAN é o termo utilizado para nomear uma rede local.

37. Sobre comunicação de dados assinale a alternativa INCORRETA.

A. O servidor DNS tem como objetivo identificar os nomes de endereços IP. 

B. O protocolo TCP é orientado à conexão. O protocolo UDP, por outro lado, não é orientado à conexão. 

C. O endereço MAC de um computador é atualizado a cada vez que este estabelece nova conexão. 

D. Em uma sessão FTP típica pode ser feita a transferência de arquivos. 

E. O protocolo SMTP é bastante utilizado por correios eletrônicos para transferência de dados. 

38. Considere que uma base de dados possua a tabela Cliente, que contém dados de clientes, e a tabela 
Compra, que contém os valores das compras desses clientes, conforme indicado a seguir.

Tabela Cliente
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Tabela Compra

Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:  quantas linhas terá a tabela resultante da 
consulta SQL a seguir?

select distinct(Cliente.id) 
from Compra, Cliente
where Compra.cliente_id = Cliente.id and bairro = '23B'

A. Uma linha.

B. Duas linhas.

C. Três linhas.

D. Quatro linhas.

E. Doze linhas.

39. A Atividade de Teste é considerada uma atividade dinâmica, pois implica na execução do código. Esta 
fase  é  composta  das  etapas  de  planejamento,  definição  e  execução  dos  casos  de  teste  e  análise  dos 
resultados obtidos. A Atividade de Teste deve iniciar-se na fase:

A. Inicial de desenvolvimento. 

B. De validação. 

C. De projeto. 

D. De análise de resultados. 

E. De codificação. 

40. O modelo espiral de desenvolvimento trata a execução das etapas na seguinte ordem: 

A. Análise de riscos, planejamento, execução, verificação. 

B. Planejamento, análise de riscos, verificação e execução. 

C. Execução, verificação, análise de riscos e planejamento. 

D. Verificação, execução, análise de riscos e planejamento. 

E. Planejamento, análise de riscos, execução e verificação. 

41. Assinale a alternativa que não corresponde a uma abordagem de gerência de memória em sistemas 
operacionais. 

A. Contígua. 
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B. Segmentação. 

C. Paginação. 

D. Semáforos. 

E. Segmentação com paginação. 

42. Sobre Internet é correto afirmar que 

A. adota um modelo de organização distribuído e hierárquico.

B. é responsável por manter as conexões ativas em todos os tipos de usuários e provedores. 

C. os meios físicos que viabilizam o acesso à Internet são apenas os cabos coaxiais e as fibras ópticas. 

D. é uma rede que conecta computadores no mundo inteiro exclusivamente através do protocolo cliente-
servidor. 

E. é uma rede que conecta computadores no mundo inteiro através de múltiplos protocolos. 

43. HTML é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na web. Esta linguagem apresenta 
diversos rótulos (tags) que fornecem instruções de formatação. Com relação à linguagem HTML, assinale a 
afirmativa correta.

A. <title>: define o título da página, porém este não é exibido na barra de título dos navegadores. 

B. <br>: significa um espaço em branco. 

C. <h1>, <h2>,... <h6>: cabeçalhos e títulos no documento em diversos tamanhos, sendo que quanto 
maior for o número, maior será o tamanho da letra. 

D. <font>: altera a formatação (fonte, cor e tamanho) de um trecho do texto. 

E. <p>: é ponto final. 

44. Não é típico utilizar como software educacional: 

A. Software de jogo. 

B. Editor de texto. 

C. Editor gráfico. 

D. Linguagem Logo. 

E. Linguagem Java. 

45. O Moodle NÃO é 

A. um jogo computacional. 

B. um software de administração de cursos presenciais e a distância. 

C. um sistema de apoio à administração de cursos a distância. 

D. um software gratuito sob a licença GNU. 

E. um software que viabiliza a interação entre alunos e professores via internet. 

46.  A  arquitetura  de  um  computador  define  como  seus  componentes  de  hardware  e  software  são 
organizados e pode ser compreendida a partir de diversos níveis de abstração. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente, da esquerda para a direita,  uma sequência de componentes de um computador, 
organizados do nível mais baixo (hardware) para o mais alto (software) de abstração. 

A. Transistor  –  porta  lógica  –  registrador  –  CPU –  processador  –  sistema  operacional  –  driver  de 
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dispositivo. 

B. Porta  lógica  –  transistor  –  CPU –  registrador  –  processador  –  driver  de  dispositivo  –  sistema 
operacional. 

C. Transistor  –  porta  lógica  –  registrador  –  CPU –  processador  –  driver  de  dispositivo  –  sistema 
operacional. 

D. Processador – transistor – porta lógica – driver de dispositivo – sistema operacional – registrador – 
CPU. 

E. Transistor  –  CPU –  driver  de  dispositivo  –  porta  lógica  –  registrador  –  processador  –  sistema 
operacional. 

47. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Os programas Word, PowerPoint e Excel,  que fazem parte do Microsoft  Office,  apesar de terem 
finalidades específicas, permitem a edição de textos e tabelas em diversos formatos.

B. O BROffice é um software equivalente ao Microsoft Office e pode ser utilizado em ambiente de 
software livre, como o Linux. 

C. Por meio de editores de texto e planilhas eletrônicas é possível criar links para arquivos disponíveis 
na Internet. 

D. São similares os editores de texto Word da Microsoft e o Impress do BROffice. 

E. Através  de  planilhas  eletrônicas  como o Excel  da  Microsoft  ou o  Calc  do BROffice  é  possível 
construir gráficos de vários tipos e com várias cores. 

48. Sobre banco de dados é correto afirmar que 

A. é uma coleção de dados e informações armazenadas em um computador que oferece informações 
necessárias e suficientes para a tomada de decisão. 

B. é uma coleção de dados não-relacionados que viabiliza a interface humano-computador. 

C. é uma coleção de dados inter-relacionados incluindo metaconhecimento. 

D. é uma coleção de dados inter-relacionados que contém informações sobre um domínio específico. 

E. representa dados através de dois níveis de abstração: o modelo descritivo e o modelo operacional. 

49. Assinale a alternativa correta. 

A. O compilador traduz o código de um programa elaborado em uma linguagem de baixo nível para 
uma linguagem de alto nível. 

B. O compilador traduz o código de um programa elaborado em uma linguagem de alto nível para a 
linguagem de baixo nível. 

C. Linguagens de alto nível produzem programas de alto nível. 

D. Assembly é o sistema operacional que faz a tradução do programa em código binário.

E. Assembly é uma linguagem de alto nível.

50. O que é CPU e como ela é constituída? 

A. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pela Unidade de Lógica e Aritmética, 
Unidade de Controle, e Memória Principal.

B. CPU  é  a  Unidade  Central  de  Programação.  Ela  é  constituída  pela  Unidade  de  Programação, 
Aritmética, Unidade de Controle, e Memória Principal.
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C. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pela Unidade de Binária e Aritmética, 
Unidade de Controle, e Unidade de Memórias.

D. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pela memória permanente onde ficam 
as instruções básicas gravadas pelo fabricante da máquina e que não podem ser alteradas. 

E. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pelo disco onde o computador lê as 
informações que vão ser processadas. 

PROFESSOR DE INGLÊS – 5

READ THE TEXT BELOW AND CHOOSE THE BEST ANSWER TO EACH QUESTION.
JAMES

     My name is James, I'm fourteen, and I moved to this town with my family three months ago. My parents 
lived here when they were young, but my brother and I didn't know anyone here except a few aunts and 
uncles we'd met when we'd spent a couple of weeks with my grandparents, during school holidays. When I 
started school, one of my cousins, Sophie, who was in my class, was very friendly for the first week and I 
was happy to have a friend in a strange place. Then, for no reason, she stopped talking to me and I felt very 
hurt and lonely for several weeks. 
     In the end, I made some more friends and since I got to know them I've been fine. Now Sophie is having 
a disco party for her birthday next week and she has invited me. I don't want to go. My brother says he 
heard someone say she only asked me because her parents said she had to. But my mom and dad say it 
would be rude not to accept. Some of my new friends are invited, too. How can I show Sophie that she can't 
behave so badly towards me without causing a family quarrel?

31. What is the writer trying to do in the text?

A. Explain a problem.

B. Describe a family.

C. Offer advice.

D. Refuse an invitation.

E. Offer a scientific explanation.

32. Who did James know in the town six months ago?

A. No one.

B. A few relatives.

C. Only his grandparents.

D. Sophie's friends.

E. Only his neighbors.

33. At the beginning of the term, Sophie's behavior made the writer feel

A. embarrassed.

B. unhappy.

C. grateful.

D. surprised.
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E. shocked.

34. The writer wants Sophie to realize

A. that he still hasn't forgiven her.

B. that her friends think she behaved rudely.

C. that his parents dislike her.

D. that she has fewer friends than he has.

E. that he has forgotten her.

35. Which of these is an answer to the text?

A. Ask your friends to come with you and we can all have a good time together.

B. Why not go to the party and ask Sophie why she stopped being friendly? At least everyone will know 
what's happening. 

C. Please phone my parents and explain the situation to them, so that they'll stop worrying. 

D. What about cooking a meal with Sophie and inviting all your relatives? That will be a good way to 
stop them quarreling.

E. Be very rude to Sophie and her friends.

CHOOSE THE CORRECT OPTION TO COMPLETE THE SENTENCES BELOW (questions 6 to12):
36. “She apologized _____ being late”. 

A. over

B. at

C. with

D. to

E. for

37. ______ has ever treated me like that!

A. Someone

B. Everyone

C. Anyone

D. No

E. Nobody

38. I like girls _______ are pretty.

A. who

B. whom

C. which

D. whose

E. when

39. “Why are you late?” “Because I ______ my bus.”
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A. lost

B. lose

C. missed

D. miss

E. loosened

40. This is a no-entry area. We _____ go in there. If they catch us, we will be in trouble.

A. must

B. can

C. mustn't

D. needn't

E. should

41. Oh, come on, it's _______ not that difficult.

A. quickly

B. hardly

C. always

D. surely

E. never

42. Do you want me to make it _______ for you?

A. easiest

B. easier

C. more easier

D. much easyer

E. very easier

43. Which of these sentences is grammatically correct?

A. Europe economic problems are serious.

B. Europe's economic problems are serious.

C. The Europe's economic problems are serious.

D. Europe's economic problem are serious.

E. Europe's economic problems is serious.

44. Which of these sentences is grammatically correct?

A. I cannot make the washing machine work.

B. I can't make work the washing machine.

C. I can't make to work the washing machine.

D. I cannot make work the washing machine.
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E. I can't make the washing machine to work.

FILL IN THE GAPS IN THE TEXT WITH THE BEST OPTION FROM THE CHOICES GIVEN 
BELOW:

TECHNOLOGY
       According to a (15) ____ survey, technology has influenced our lives in various ways. (16) ____ , more 
and more people have become “couch potatoes” (17) ____of spending more time watching TV (18) ____ 
being with their family or friends. A great number of people are said to use the Internet every day not only 
for professional reasons, but also to keep in (19) ____  with friends and relatives. However, most of the 
people who  (20) ____ do not believe that books will eventually be replaced by the net. Some people claim 
that most changes technology has brought are negative as it hasn't managed to bring us closer. Nevertheless, 
others argue that things may be different but not necessarily worse since change is part of life.

45. What option best completes the gap in the text above (TECHNOLOGY)?

A. last

B. recent

C. final

D. fresh

E. first

46. What option best completes the gap in the text above (TECHNOLOGY)?

A. Besides

B. What is more

C. All in all

D. For example

E. In addition

47. What option best completes the gap in the text above (TECHNOLOGY)?

A. due

B. as a result

C. in addition

D. so that

E. in order

48. What option best completes the gap in the text above (TECHNOLOGY)?

A. even

B. to

C. from

D. over

E. than

49. What option best completes the gap in the text above (TECHNOLOGY)?

A. connection
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B. touch

C. pace

D. harmony

E. relation

50. What option best completes the gap in the text above (TECHNOLOGY)?

A. was interviewed

B. were interviewed

C. was interviewing

D. were interviewing

E. have interviewed

MÉDICO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – 6 

31. Qual destas drogas pode induzir uma crise de gota?

A. Colchicina.

B. Captopril.

C. Glibenclamida.

D. Nifedipina.

E. Hidroclorotiazida.

32.  Paciente  de  56  anos,  sexo  masculino,  apresentou  fratura  de  costela  após  tosse,  motivo  pelo  qual 
procurou atendimento médico. Ao exame físico estava pálido, sem visceromegalias ou adenomegalias, sem 
outras particularidades. Exames laboratoriais revelaram: anemia, hipercalcemia, fosfatase alcalina normal, 
proteinúria e hipergamaglobulinemia. O diagnóstico mais provável é

A. tuberculose pulmonar.

B. hepatocarninoma.

C. leucose.

D. mieloma múltiplo.

E. macroglobulinemia de Waldestron.

33. Paciente com história de tratamento de hipertensão arterial e cardiopatia hipertensiva admitido com 
dispnéia  intensa.  Ao exame  físico,  PA= 240/130 mmHg,  jugulares  túrgidas,  taquicárdico,  cianose com 
secreção rósea na expiração,  ausculta pulmonar com estertores crepitantes em 2/3 inferiores.  A melhor 
conduta antihipertensiva é

A. propranolol.

B. carvedilol.

C. nifedipina.

D. digoxina.
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E. nitroprussiato de sódio.

34. São diuréticos que agem na alça de Henle, EXCETO, 

A. furosemida. 

B. tiazídico. 

C. bumetamida. 

D. piretanida .

E. ácido etacrínico.

35.  Paciente  portador  de  doença  renal  crônica  secundária  à  glomerulonefrite  crônica  manifestada  por 
síndrome nefrótica, apresenta-se em fase pré-diálise, com edema importante, redução do volume urinário e 
hipoalbuminemia. A melhor combinação de conduta nutricional é

A. dieta hiperproteíca, hiperssódica e rica em potássio.

B. dieta hipoproteíca, hiperssódica e rica em potássio.

C. dieta hipoproteíca, hipossódica e pobre em potássio.

D. dieta hiperproteíca, hipossódica e rica em potássio.

E. dieta hipoproteíca, hiperssódica e normal em potássio.

36. Assinale a alternativa que NÃO é complicação potencial da pancreatite. 

A. Ascite.

B. Abscesso pancreático.

C. Pseudocisto pancreático.

D. Hipercalcemia.

E. Insuficiência renal aguda.

37. Droga antihipertensiva contraindicada na gestação:

A. Nifedipina.

B. Captopril.

C. Metildopa.

D. Hidralazina.

E. Pindolol.

38. Pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e anticorpos anti-fosfolípides não devem receber

A. anticoagulantes.

B. estrógenos.

C. corticóides.

D. imunossupressores.

E. antimaláricos.

39. O tratamento da crise aguda de gota inclui todos, EXCETO,
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A. Inibidores da xantina-oxidase. 

B. Colchicina. 

C. Antiinflamatórios não hormonais.

D. Repouso articular.

E. Artrocentese.

40. Assinale a INCORRETA, quanto à hipertensão arterial.

A. A maioria dos casos são secundários às doenças renais.

B. A maioria é essencial ou primária.

C. Tosse seca pode ser causada pelo captopril.

D. O tromboxane A II é um potente vasoconstritor.

E. A resistência insulínica é um achado freqüente entre os hipertensos.

41.  Jovem,  sexo  feminino com queixa de dor  de  garganta  e  febre  há  seis  dias,  com aparecimento de 
manchas  vermelhas  em face,  tronco  e  membros  superiores.  Refere  contato  há  algumas  semanas  com 
namorado  com quadro  semelhante.  Ao  exame  físico  se  encontra  febril,  hiperemia  de  orofaringe,  com 
máculas e pápulas nas regiões citadas. Exame de abdome revela hepatomegalia e esplenomegalia de 1 cm. 
Diagnóstico mais provável:

A. Faringite gonocócica.

B. Rubéola.

C. Citomegalovirose.

D. Mononucleose infecciosa.

E. Escarlatina.

42.  Agricultor é admitido com dor abdominal, diarreia e vômitos há 4 horas. Ao exame físico  apresenta 
sialorréia,  sudorese  profusa,  broncorréia,  pupilas  mióticas  e  pulso  de  50  bpm.  Foi  feita  a  hipótese  de 
intoxicação  exógena.  A  provável  etiologia  e  o  medicamento  preconizado 
são, respectivamente,

A. herbicida paraquat e terra de fuller.

B. inseticida organoclorado e pralidoxima.

C. inseticida organofosforado e atropina.

D. inseticida organofosforado e nitrito de sódio.

E. herbicida paraquat e atropina.

43. Um jovem de 16 anos é admitido com cefaléia, febre e rigidez de nuca. O líquor colhido é purulento e 
nele se identificam diplococos Gram negativos. Os seus familiares assintomáticos devem

A. receber rifampicina por dois dias.

B. ser submetidos à punção lombar e coleta de líquor.

C. receber ceftriaxone por 10 dias.

D. ser internados imediatamente para observação.

E. receber ampicilina e gentamicina por 10 dias.
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44. Paciente do sexo feminino, 29 anos, relata episódios frequentes de cefaléia hemicraniana esquerda de 
forte  intensidade,  com duração  de  até  24  horas,  recorrentes  várias  vezes  por  mês,  acompanhados  de 
náuseas. Ambientes barulhentos são fatores de piora e não responde ao uso de aspirina. Duas medicações 
usadas, a primeira para prevenir as crises e a segunda para ser usada nas crises, são:

A. Sertralina e atenolol.

B. Amitriptilina e fluoxetina.

C. Propranolol e sumatriptano.

D. Prednisona e ergotamina.

E. Rizatriptano e verapamil.

45.  Na  investigação inicial  de  um paciente  com ascite,  o  melhor  procedimento para  o  diagnóstico  de 
hipertensão portal é

A. avaliar a resposta a um teste terapêutico com furosemida e espironolactona, durante 3 dias.

B. medir o valor da diferença entre as concentrações de albumina sérica e do líquido ascítico.

C. medir os valores séricos das transaminases, gama-GT e amilase.

D. realizar uma laparoscopia abdominal.

E. realizar uma ultra-sonografia de abdome.

46. No posto de saúde um paciente se apresenta com quadro típico de cetoacidose diabética, uma conduta 
que pode ser tomada imediatamente até o transporte para um hospital é:

A. Solução salina 0,9% por via endovenosa.

B. Bicarbonato de sódio 0,9% 250 mL por via endovenosa rapidamente. 

C. Insulina regular 50 unidades por via subcutânea.

D. Associar insulina NPH e regular em altas doses.

E. Solução glicosada a 5% dois litros por via endovenosa rapidamente.

47.  Um paciente de 18 anos apresenta cefaléia intensa, tonturas e urina escura há 24 horas. No exame 
clínico: freqüência cardíaca de 110 batimentos por minuto; pressão arterial de 175 x 110 mmHg, afebril e 
edema de membros inferiores. Exame de fundo de olho não revela edema de papila. O diagnóstico mais 
provável para este quadro clínico é

A. glomerulonefrite aguda.

B. enxaqueca.

C. hepatite viral aguda.

D. hipertensão arterial essencial.

E. hipertensão arterial maligna.

48. Um homem de 30 anos, assintomático, em exame de triagem apresentou em exame de sorologia para 
hepatite B: HbsAg negativo e anti-HBc positivo. A história foi negativa para comportamento de risco para 
infecções sexualmente transmissíveis,  transfusões e uso de drogas ilícitas injetáveis;  o exame físico foi 
normal. Testes sorológicos adicionais revelaram HBeAg e anti-HBc IgM negativos e anti-HBs positivo. 
Assinale a alternativa correta.

A. Certamente a evolução deste paciente será para hepatite B crônica.

B. Apresenta hepatite B aguda.
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C. Há elevado potencial de transmissão da hepatite B.

D. Apresenta replicação viral.

E. Há contato prévio com o vírus da hepatite B, com resolução da infecção.

49. Um paciente masculino de 30 anos, refere ser usuário de drogas injetáveis, apresentando nos últimos 
meses emagrecimento de 6 kg.  Há 5 dias começou com febre, tosse seca e dispnéia. Ao exame físico 
desnutrido, taquipneíco, febril, taquicárdico, pressão arterial de 120 x 70 mmHg. Orofaringe com placas 
esbranquiçadas.  Ausculta  cardiopulmonar  normal,  exceto  pela  taquicardia.   Hemograma  revela 
hemoglobina de 11 g/dL, 4 000 leucócitos/mm3 sendo 90% polimorfonucleares e 10% linfócitos, creatinina 
de 1,0 mg/dL, glicemia de 80 mg/dL e desidrogenase lática aumentada 10 vezes o normal. A radiografia de 
tórax mostra um infiltrado intersticial reticular difuso em ambos os campos pulmonares. Três hemoculturas 
não mostraram crescimento bacteriano.  A provável etiologia da pneumopatia deste paciente é:

A. Histoplasma capsulatum.

B. Mycobacterium tuberculosis.

C. Pneumocystis carinii.
D. Staphylococcus aureus.

E. Pneumococo.

50. Um homem de 50 anos é internado em uma enfermaria de clínica geral de um hospital universitário 
devido a edema de pernas, aumento de volume abdominal e diminuição da diurese. Detecta-se volumosa 
ascite, cuja análise mostra albumina de 1,0 g/dL, 700 células/mm3, sendo 50% neutrófilos e 50% linfócitos, 
e bacterioscópico com flora ausente. A albumina sérica vale 2,5 g/dL. É correto afirmar que

A. a causa da ascite certamente é síndrome nefrótica.

B. não há hipertensão portal nem peritonite.

C. há hipertensão portal, mas não há dados que reforçam o diagnóstico de peironite.

D. podemos afirmar que há hipertensão portal e peritonite.

E. o quadro não é compatível com hepatopatia.


