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Cargo: 308–Farmacêutico/Bioquímico 

Língua Portuguesa 

Texto para as questões de 1 a3 

 

“Em 1975, o Generalíssimo Franco, 82, ditador da 

Espanha, estava em seu leito de morte em Madri, com 

uma antologia de mazelas – infarto, 

broncopneumonia, tromboflebite, falência renal, 

úlceras hemorrágicas e um Parkinson avançado. O 

desfecho era esperado para qualquer momento, mas 

Franco insistia em prolongar a agonia. Certa noite, do 

fundo de sua cama, escutou um rumor que entrava 

pela janela. Perguntou o que era ao enfermeiro. Este 

respondeu: ‘É o povo espanhol, Excelência. Ele veio se 

despedir’. E Franco: ‘Ué! O povo vai viajar?’ 

Franco morreu no fim daquele ano, e as multidões que 

faziam a vigília nas proximidades de sua casa acharam 

que ele tinha ido tarde.  

*...+”. 

(Folha de S.Paulo, 6/4/16 – opinião A2) 

1) Sejam os trechos: 

I. “Em 1975, o Generalíssimo Franco, 82, ditador 

da Espanha, estava em seu leito de morte em 

Madri, (...)”. 

II. “Certa noite, do fundo de sua cama, escutou 

um rumor que entrava pela janela”. 

III. “(...), falência renal, úlceras hemorrágicas e 

um Parkinson avançado”. 

Sob o ponto de vista morfológico, as palavras 

destacadas são, respectivamente: 

a) adjetivo – advérbio – adjetivo 

b) substantivo – pronome – adjetivo  

c) adjetivo – pronome – adjetivo 

d) substantivo – adjetivo – substantivo 

e) advérbio – advérbio – advérbio  

 

 

 

 

2) “(...) Franco morreu no fim daquele ano, e as 

multidões que faziam a vigília nas proximidades de 

sua casa acharam que ele tinha ido tarde”. 

A propósito desse período, analise as assertivas. 

I. Há cinco orações. 

II. “... que faziam a vigília nas proximidades de sua 

casa...” classifica-se como oração subordinada 

substantiva subjetiva. 

III. “... que ele tinha ido tarde” classifica-se como 

oração subordinada adjetiva restritiva. 

IV. O período é composto por coordenação e 

subordinação. 

É correto o que se afirma apenas em: 

a) IV.   b) II e III. 

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

e) III e IV. 

3) Comrelação ao fragmento “Ele veio se despedir”, 

analise as afirmações e coloque (V) para as 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

(     ) Não aparece palavra atrativa antes da locução 

verbal, logo o pronome oblíquo pode ficar 

preso por hífen a qualquer dos verbos da 

locução. 

(     ) Aparece palavra atrativa antes da locução 

verbal, logo o pronome oblíquo pode ser 

colocado antes da locução verbal ou vir ligado 

por hífen ao último verbo. 

(     ) Não aparece palavra atrativa antes da locução 

verbal, logo o pronome oblíquo não pode ficar 

preso por hífen a qualquer dos verbos da 

locução. 

(     ) Aparece palavra atrativa antes da locução 

verbal, logo o pronome oblíquo não pode ser 

colocado antes da locução verbal ou vir ligado 

por hífen ao último verbo. 

A sequência correta é: 

a) V, F, F, F 

b) V, F, F, V 

c) F, V, V, F 

d) F, V, F, V 

e) V, V, F, F 
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Texto para as questões de 4e5 

“*...+ 

Na semana passada, o vírus B também foi associado à 

morte súbita de uma menina de oito anos em São 

Paulo. Houve um teste positivo, mas ainda não se sabe 

se foi ele o responsável pela parada cardíaca que a 

levou à morte. 

*...+”. 

(Folha de S.Paulo, 6/4/16 – B1) 

4) Em “Houve um teste positivo”, o termo destacado 

exerce a função de: 

a) sujeito. 

b) adjunto adnominal. 

c) complemento nominal. 

d) objeto direto. 

e) objeto direto pleonástico. 

5) “(...) mas ainda não se sabe se foi ele o 

responsável pela parada cardíaca que a levou à 

morte”.  

Assinale a opção que apresenta, 

respectivamente, a correta análise das palavras 

destacadas. 

a) conjunção subordinativa condicional e 

conjunção subordinativa integrante. 

b) pronome oblíquo átono e pronome relativo. 

c) pronome oblíquo átono e conjunção 

subordinativa condicional. 

d) conjunção subordinativa integrante e conjunção 

subordinativa causal. 

e) conjunção subordinativa integrante e pronome 

relativo. 

Texto para a questão6 

“Uma das explicações para a situação de anomia que a 

sociedade humana enfrenta em nossos dias é a de que 

ela se tornou órfã. Com efeito. A fragmentação da 

família, a perda de importância da figura paterna – e 

também a materna – a irrelevância da Igreja e da 

Escola em múltiplos ambientes, gera um convívio 

amorfo. Predomina o egoísmo, o consumismo, o 

êxtase momentâneo por sensações baratas, a ilusão 

do sexo, a volúpia da velocidade, o desencanto e o 

niilismo”. 

(Folha de S.Paulo, cotidiano B1) 

6) Com relação às regras de acentuação gráfica, 

assinale a opção correta. 

a) a palavra “egoísmo” recebe acento gráfico 

porque termina em ditongo oral. 

b) as palavras “múltiplos” e “volúpia” são 

acentuadas por serem proparoxítonas. 

c) as palavras “importância” e “irrelevância” 

recebem acento gráfico com base na mesma 

regra gramatical. 

d) as palavras “momentâneo” e “êxtase” recebem 

acento gráfico com base na mesma regra 

gramatical. 

e) a palavra “órfã” é acentuada por ser oxítona 

terminada em “ã”, “ãs”, “ão”, “ãos”. 

7) Assinale a opção em que todas as palavras estão 

grafadas de acordo com a reforma ortográfica. 

a) micro-ônibus – arqui-inimigo – semi-final – 

não-governamental 

b) microrganismo – além-mar – segunda-feira – 

teleeducação 

c) coautor – socioeconômico – minirreforma – 

auto-observação 

d) infra-estrutura – contra-regra – cosseno – 

contraindicação 

e) ultra-elevado – pseudoartista – desumano – 

sócio-fundador 

8) No período, “Não só cantou mas também 

dançou”, ocorre: 

a) Oração Coordenada adversativa 

b) Oração Coordenada alternativa 

c) Oração subordinada comparativa 

d) Oração Coordenada aditiva 

e) Oração subordinada concessiva 
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9) “Quelivro deleitável você escreveu!” A função 

morfológica da palavra destacada é: 

a) Pronome substantivo. 

b) Pronome adjetivo. 

c) Conjunção. 

d) Preposição. 

e) Advérbio 

10) O acento indicativo de crase está correto em 

todas alternativas, exceto em: 

a) Juliano viajou às pressas. 

b) Enviarei os ofícios à Vossa Senhoria.  

c) Quem for valente dê um passo à frente! 

d) À tarde, todos os turistas voltaram à praia. 

e) Aprecio frango à milanesa. 

11) Em: “Estou morando na terra da garoa.”, a figura 

de linguagem existente na frase é: 

a) Metáfora 

b) Antítese 

c) Perífrase 

d) Zeugma 

e) Prosopopeia 

12) Em “Constatamosque houve fraude na licitação.” 

A classificação morfológica da palavra destacada 

é: 

a) conjunção subordinativa integrante 

b) conjunção coordenativa explicativa 

c) pronome relativo 

d) pronome interrogativo 

e) preposição acidental 

Noções de Informática 

13) Considere a planilha do Microsoft Excel 2010, 

parcialmente visualizada abaixo: 

 

Qual é a fórmula correta para efetuar a soma 

total de candidatos inscritos? 

a) =SOMA(G2:G9). 

b) =SOMA(G2;G6). 

c) =ADIÇÃO(G1;G5). 

d) =SOMA(G2+G6). 

e) =SOMA(G2&G6). 

14) Assim como o Google Chrome e Internet Explorer, 

são ferramentas de navegação de Internet, 

EXCETO: 

a) Safari 

b) Mozilla Firefox 

c) Netscape 

d) Corel Draw 

e) Opera 

15) No Internet Explorer o botão  permite 

atualizar uma página armazenada no 

computador, forçando um acesso à Internet. 

Corresponde ao uso da tecla: 

a) Tecla F5 

b) Tecla F3 

c) Tecla F4 

d) Tecla F8 

e) Tecla F9 

16) O E-mail ou correio eletrônico permite o 

recebimento e o envio de mensagens através da 

internet. Indique qual programa corresponde a 

um sistema de correio eletrônico: 

a) Google 

b) Microsoft Outlook 

c) Internet Explorer 

d) www.msn.com.br 

e) Mozilla Firefox 

17) AVAST, AVG e NOD32 são programas: 

a) Desfragmentadores 

b) Editores de texto 

c) Formatadores 

d) Antivirus 

e) Planilhas eletrônicas 
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18) Considerea figura abaixo, extraída da interface do 

Microsoft Word 2010: 

 

O grupo Cabeçalho e Rodapé está disponível na 

guia: 

a) Revisão. 

b) Página Inicial. 

c) Inserir. 

d) Exibição. 

e) Layout da página. 

19) Os atalhos de teclado são combinações de teclas 

utilizadas como alternativa ao uso do mouse. 

Sobre os atalhos no Microsoft Office Word 2010, 

relacione a primeira coluna com a segunda: 

1. Aplicar Negrito (    ) (Ctrl + B) 

2. Salvar (    ) (Ctrl + P) 

3. Imprimir (    ) (Ctrl + C) 

4. Copiar (    ) (Ctrl + N) 

Marque a alternativa correta, na ordem de cima 

para baixo: 

a) 2 - 3 - 4 – 1 

b) 2 - 4 - 3 - 1 

c) 2 - 3 - 1 - 4 

d) 3 - 2 - 4 - 1 

e) 3 - 2 - 1 - 4 

20) Julgue os itens abaixo como verdadeiros( V ) ou 

falsos ( F ) a respeito do Windows Explorer: 

(     ) É o programa utilizado no Windows para 

gerenciar os arquivos. 

(     ) Permite criar, copiar, mover e remover todos 

os tipos de arquivos de dados no 

computador. 

(     ) É um navegador que facilita a busca de 

arquivos no computador, tornando a busca 

mais eficiente. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) V - V - V 

b) V - V - F 

c) V - F - F 

d) F - V - V 

e) F - F - V 

Conhecimentos Específicos  

21) O corante eletivo para realização da coloração 

supravitalpara contagem de reticulócitos de uma 

amostra sanguínea é o: 

a) Azul cresil brilhante. 

b) Verde malaquita. 

c) Azul de metileno. 

d) Azul de indofenol. 

e) Verde citocromo 

22) Na análise da urina, a observação da formação de 

umanel branco é utilizada na pesquisa de: 

a) Nitritos; 

b) Hemácias; 

c) Bilirrubina; 

d) Albumina; 

e) Nenhuma das anteriores 

23) Marque a opção que apresenta a principal 

proteína do plasma responsável pelo transporte 

de ferro: 

a) Ferritina    

b) Albumina    

c) Haptoglobulina 

d) Transferrina 

       e) Nenhuma das anteriores 

 

24) Para avaliar a coagulação de um paciente, os 

primeiros testes a ser realizados são: 

a) Agregação de plaquetas. 

b) Leucograma e dosagem de fibrinogênio. 

c) Tempo de sangramento e contagem de 

plaquetas. 

d) Determinação do número de eritroblastos. 

e) Nenhuma das anteriores 
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25) Para identificação de microbactérias o método de 

coloração empregado é: 

a) Gram. 

b) Albert-Laybourn. 

c) Fontana Triboudeau. 

d) Zeihl-Neelsen. 

e) Nenhuma das anteriores 

26) A prova do laço é um teste complementar feito 

durante a coleta de sangue para: 

a) Lipidograma completo 

b) Teste de coombs direto 

c) Hemograma completo 

d) Coagulograma completo 

e) Nenhuma das anteriores 

27) Para exames de coagulação o anticoagulante 

indicado é: 

a) Fluoreto de Sódio. 

b) Heparina. 

c) Oxalato de Sódio. 

d) Citrato de Sódio. 

e) Nenhuma das anteriores 

28) Os leucócitos que apresentam a maior 

porcentagem Normal são: 

a) Monócitos. 

b) Basófilos. 

c) Linfócitos. 

d) Neutrófilos. 

e) Nenhuma das anteriores 

29) Nas análises bacteriológicas a coloração tem a 

função de:  

a) Evitar a Conversão da protombina em 

trombina 

b) Inibir a ação das enzimas 

c) Facilitar a observação microscópica das 

bactérias e diferenciá-las 

d) Retirar o soro do coágulo 

e) Nenhuma das anteriores 

 

 

30) Num hemograma completo consta as seguintes 

determinações, exceto:              

a) Taxa de hemoglobina 

b) Valor do hematócrito 

c) Índices hematimétricos 

d) Contagens globais de leucócitose hemácias 

e) Nenhuma das anteriores 

 

31) Lidocaína é um exemplo de fármaco do tipo: 

a) Antipsicótico 

b) Antiarrítmico 

c) Anestésico 

d) Ansiolítico 

e) Nenhuma das anteriores 

 

32) Os supositórios são formas farmacêuticas do tipo: 

a) Extemporâneas 

b) Sólidas 

c) Cremosas 

d) Semi-sólidas 

e) Nenhuma das anteriores 

 

33) A forma farmacêutica do Xarope iodeto de 

potássio é do tipo. 

a) Elixir 

b) Solução 

c) Suspensão 

d) Emulsão 

e) Nenhuma das anteriores 

 

34) Qual das séries abaixo você utilizaria para o 

isolamento de bacilo Gram negativo? 

a) Ágar Manitol Salgado – Ágar Mac Conkey – 

Ágar EMB 

b) Ágar CNA –Ágar Mac Conkey – Ágar EMB  

c) Ágar Sangue –Ágar Mac Conkey – Ágar CNA 

d) Agar Sangue – Ágar Mac Conkey –Ágar BEM 

e) Nenhuma das anteriores 
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35) Analise as assertivas a respeito das ações 

incluídas no campo de atuação do Sistema Único 

de Saúde. 

I. Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador. 

II. Participar da produção, fiscalização, 

transporte, guarda e utilização de substâncias 

e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

III. Participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico. 

IV. Vigilância nutricional e a orientação alimentar. 

Marque a opção correta. 

a)  Todas as assertivas estão corretas. 

b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

c)  Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

d)  Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

e)   Apenas as assertivas I, e II estão corretas. 

36) De acordo com o disposto na Lei Federal 8142/90, 

julgue os itensa seguir  como verdadeiros ( V) ou 

falsos ( F ). 

(     ) O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, 

em cada esfera de governo, sem prejuízos 

das funções do Poder Executivo, com as 

seguintes instâncias colegiadas: 

Conferência de Saúde e Conselho de 

Saúde. 

(     ) As Conferências de Saúde e os Conselhos 

de Saúde terão sua organização e normas 

de funcionamento definidas em regimento 

próprio aprovados pelo respectivo 

conselho. 

(    ) A representação dos usuários nos 

Conselhos de Saúde e Conferências de 

Saúde será paritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

A sequência correta é: 

a) V - F - F 

b) F - F - F 

c) F - V - F 

d) F - V - V 

e) F - F - V 

37) Analise as assertivas em relação aos princípios 

doutrinários e organizativos do Sistema único de 

Saúde 

I. Integralidade - É a exigência de que, quando um 

indivíduo busca o atendimento ou quando surge 

um problema de impacto coletivo sobre a 

saúde, o serviço correspondente esteja 

capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o 

nível da sua competência. 

II. Equidade – É assegurar ações e serviços de 

todos os níveis de acordo com a complexidade 

que cada caso requeira, more o cidadão onde 

morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo 

cidadão é igual perante o SUS e será atendido 

conforme suas necessidades até o limite do que 

o sistema puder oferecer para todos. 

III. Descentralização- É entendida como uma 

redistribuição das responsabilidades quanto às 

ações e serviços de saúde entre os vários níveis 

de governo, a partir da ideia de que quanto 

mais perto do fato a decisão for tomada, mais 

chance haverá de acerto. 

Marque a opção correta. 

a)  As assertivas I, II e III são corretas. 

b)  Apenas a assertiva II é correta. 

c) Apenas a assertiva I é incorreta. 

d)  As assertivas I, II e III são incorretas. 

e) Apenas as assertivas I e III são corretas. 

38) Bactérias causadoras de infecção e que são vistas 

ao microscópio como grupamento de glóbulos 

em cacho certamente são: 

a)estafilococos 

b) estreptococos. 

c) diplococos. 

d) micrococos. 

e) bacilos. 
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39) O diagnóstico laboratorial das infecções causadas 

por protozoários oportunistas, como 

Cryptosporidiumsp e Cyclosporacayetanensis, é 

realizado rotineiramente por: 

a) Detecção de anticorpos no soro 

b) Exclusivamente por PCR 

c) Técnicas de coloração específicas em 

esfregaços fecais 

d) Imuno-histoquímica 

e) NRA 

40) Na análise de um sedimento urinário, é correto 

afirmar: 

a) As células epiteliais escamosas são as menos 

frequentes, bem como as mais significativas, e 

são provenientes da pelve renal. 

b) A presença de bactérias na urina é sempre 

significativa, independentemente do método 

de coleta e do tempo que se passou entre a 

coleta e a realização do exame. 

c) Os eritrócitos — em um valor de 0 a 2 por 

campo de grande aumento — podem ser 

observados em urina de indivíduos normais. 

d) Todos os cristais presentes na urina 

desaparecem quando esta é aquecida a 37 °C. 

e) Nenhuma das anteriores 
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