Nº DE INSCRIÇÃO ______________

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:
1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;
2. Assine o cartão resposta no verso;
3. A prova terá 3 (três) horas de duração;
4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;
5. Use caneta esferográfica azul ou preta;
6. Cada questão possui somente uma resposta correta;
7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas,
deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;
8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;
9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;
10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse
caso será anulada a questão;
11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o
material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas
respostas;
12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.

Boa Prova!
Beijos

Luís Fernando Veríssimo
Esforçava-se para ser um homem moderno, mas tinha dificuldade com o protocolo. Não sabia, por
exemplo, a quem beijar. Quando via aproximar-se uma conhecida do casal, perguntava para a mulher,
___________ com o canto da boca:
– Essa eu beijo?
Nunca se lembrava. Para simplificar, começou a beijar todas. Conhecidas ou não. Quando lhe
apresentavam uma mulher, em vez do aperto de mão, lhe aplicava dois beijos. “Muito prazer!”
A quantidade era outro problema. Já tinha dominado os dois beijos, estava confortável com os dois
beijos, quando a moda passou a ser três. A mulher, uma vez, observou:
– Não sabia que você era tão amigo da Leonor.
– Beijo todas.
– Mas quatro beijos!
– Me passei na conta.
Era difícil. Às vezes ele partia para o terceiro beijo e a beijada não esperava. Ou então ela esperava e ele
não dava, e quando ele voltava para o terceiro ela já recuara. O problema da vida, pensava, é que a vida não é
coreografada.
Aí os homens começaram a se beijar. Tudo bem. Seu lema passou a ser: se me beijarem eu beijo, mas
não tomo a iniciativa. Sua vida social complicou-se. Quando chegavam em uma reunião, fazia um rápido
levantamento. Essa eu beijo duas vezes, essa três, esse me beija, esse não me beija, aquele já está me beijando três
vezes... Quando, no seu grupo, as pessoas começavam a se cumprimentar com beijos na boca, ele se
______________.
Naquela noite, na volta de uma festa de casamento, a mulher comentou:
– Você enlouqueceu?
– Me descontrolei, pronto.
– Você beijou todo mundo.
– Todo mundo estava beijando todo mundo.
– Você beijou homem na boca.
– Espera aí. Foi por engano. E foi um homem só.
– Mas logo o padre!
Tomado de uma espécie de _____________ depois de beijar uma fileira de conhecidos e desconhecidos,
ela dobrava o padre pela cintura e o beijara longamente, como no cinema antigo.
A mulher do Silva. Porto Alegre, L&PM, 1984. p. 40-1.
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) aprensivo – desesperou - frenesi.
b) apreensivo – desisperou - frenezi.
c) apreensivo – desesperou - frenesi.
d) aprencivo – dezisperou - frenezi.
02 - Em “... depois de beijar uma fileira de conhecidos e desconhecidos...” As palavras destacadas são:
a) sinônimas.
b) antônimas.
c) homônimas.
d) parônimas.
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03 - Em “Esforçava-se para ser um homem moderno, mas tinha dificuldade com o protocolo.” O termo
sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação de sentido com o resto do período de:
a) adversidade (oposição).
b) adição.
c) conseqüência.
d) explicação.
04 - Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação gráfica:
a) A palavra “rápido” é acentuada por ser uma proparoxítona.
b) As palavras “confortável” e “difícil” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em “L”.
c) As palavras “você” e “aí” obedecem à mesma regra de acentuação.
d) Os monossílabos “já”, “três” e “só” são acentuados porque são tônicos e terminados em a(s), e(s) e o(s).
05 - Analise as afirmativas:
I – As palavras cumprimento e comprimento são parônimas.
II – Em “Quando chegavam em uma reunião.” O autor empregou a proposição em, mas de acordo com a norma
culta o verbo chegar constrói-se com a preposição a. Quando chegavam a uma reunião.
III – As frases do texto: “– Me passei da conta.” e “– Me descontrolei, pronto.” De acordo com a norma culta o
pronome me deve ser colocado depois do verbo.
Estão corretas apenas o que se afirma na alternativa:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II e III.
06 - Atente para o que se afirma:
I – A decisão tomada pelo personagem quando os homens passaram a se cumprimentar com beijo foi “Se me
beijarem, eu beijo”.
II – A esposa do personagem ficou perplexa, porque o marido deu um beijo cinematográfico em um padre.
III – Para o personagem se a vida fosse coreografada, todos os gestos estariam programados e não enfrentaria os
problemas citados no texto.
Em relação ao texto é correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II e III.
07 - Os lados de um retângulo medem x e (x - 6) centímetros. O perímetro desse retângulo é (x+12). Calcule o
valor de x.
a) x= 6 cm
b) x= 8 cm
c) x= 18 cm
d) nenhuma das alternativas anteriores
08 - No triângulo abaixo, determine as medidas c e h indicados.

a) c= 3 cm e h= 2,4 cm
b) c= 4 cm e h= 3,4 cm
c) c= 5 cm e h= 4,6 cm
d) nenhuma das alternativas anteriores
09 - Calcule a área da parte pintada na figura abaixo, sendo AB=BC=CD=DA=5cm e EF=FG=GH=HG=3cm:
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a) 9 cm2
b) 16 cm2
c) 15 cm2
d) nenhuma das alternativas anteriores
10 - A tela de um quadro tem comprimento de 70 cm e largura de 60 cm. Nessa tela foi colocada uma moldura,
também retangular, de largura uniforme X cm. Calcular essa largura, sabendo que o quadro todo passou a
ocupar uma área de 5.600 cm2:
a) 3 cm
b) 3,5 cm
c) 4 cm
d) nenhuma das alternativas anteriores
11 - Qual foi o primeiro agricultor brasileiro a comprar o primeiro lote agrícola do Município de Arapongas em
1935?
a) Floriano Freire
b) Floriano Peixe
c) Floriano da Silva
d) Nenhuma das alternativas anteriores
12 - No ano de 2010 acontecerá no Brasil:
a) Copa do Mundo
b) Censo Demográfico
c) Torneio Sulamericano de Tênis de Mesa
d) Nenhuma das alternativas anteriores
13 - São Secretarias de Estado do Paraná:
a) Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento – SEAB e Secretaria de Estado da Política e Desenvolvimento Social – SEPDS, entre outras.
b) Secretaria de Estado dos Municípios Interioranos – SEMI, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento –
SEAB e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, entre outras.
c) Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Agropecuário – SEDA e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, entre outras.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
14 - O atual Ministro de Estado da Previdência Social do Brasil é o Sr.:
a) Carlos Eduardo Gabas
b) Miguel Reale
c) Paulo Bernardo
d) Nenhuma das alternativas anteriores
15 - Em relação ao código de ética farmacêutica analise as afirmativas e assinale a alternativa que julgar
incorreta:
a) É dever do farmacêutico dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, se solicitado, em caso de
conflito social interno, catástrofe ou epidemia, independentemente de haver ou não remuneração ou vantagem pessoal.
b) É facultado ao farmacêutico aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos e em suas decisões de natureza
profissional.
c) É direito do farmacêutico exigir dos demais profissionais de saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em
especial quanto à legibilidade da prescrição.
d) O farmacêutico deve comprometer-se a denunciar, a quem de direito, atos que contrariem os postulados éticos da
profissão.
16 - Assinale a alternativa correta em relação à portaria 3916/98:
a) Instituiu o SUS.
b) Contempla a reorientação do modelo de assistência farmacêutica.
c) Regulamenta e institui as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias.
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d) Dispõe sobre o preparo de soluções parenterais.
17 - É função da Assistência Farmacêutica:
a) Elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos.
b) Ser parte integrante da política de saúde.
c) Apresentar procedimentos de natureza técnica.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
18 - Em relação à RDC 67 é incorreto afirmar que:
a) Aprova o regulamento técnico sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso
humano em farmácias e seus anexos.
b) Define como auto-isoterápico o bioterápico cujo insumo ativo é obtido do próprio paciente e só a ele destinado.
c) Especialidade farmacêutica pode ser definida como: produto oriundo de formulação magistral.
d) Medicamento pode ser definido como: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade
profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.
19 - Analise as afirmativas abaixo julgando-as verdadeiras (v) ou falsas (f) e assinale a alternativa que apresenta
a seqüência correta de cima para baixo em relação à Estocagem de Medicamentos:
( ) A liberação de medicamentos para entrega deve obedecer à ordem de chegada dos produtos.
( ) A área destinada à estocagem de medicamentos deve ter instalações que permitam preservar suas condições
de uso.
( ) O contato direto com solo e a luz solar são fatores que prejudicam a armazenagem e devem ser evitados.
a) F, F, V.
b) V, F, V.
c) V, V, V.
d) F, V, V.
20 - Analise as afirmativas a seguir em relação às Interações Medicamentosas julgando-as verdadeiras (v) ou
falsas (f) e assinale a seqüência correta de cima para baixo:
( ) As interações farmacocinéticas podem ocorrer pelo mecanismo de absorção, distribuição, biotransformação
e excreção.
( ) A competição na ligação às proteínas plasmáticas é um exemplo de interação medicamentosa que ocorre no
processo de absorção.
( ) Algumas vezes, a interação medicamentosa reduz a eficácia de um fármaco.
( ) Supõe-se que a incidência de problemas é mais alta em idosos porque a idade afeta o funcionamento de rins
e fígado.
a) V, F, V, F.
b) V, F, V, V.
c) V, V, F, V.
d) V, V, V, F.
21 - Analise as afirmativas em relação à Warfarina julgando-as verdadeiras (v) ou falsas (f) e assinale a
seqüência correta de cima para baixo:
( ) Warfarina administrada junto ao metronidazol causa potenciação anticoagulante.
( ) Warfarina administrada junto aos barbituratos causa potenciação anticoagulante.
( ) Warfarina administrada com rifampicina causa atenuação anticoagulante.
a) V, V, V.
b) V, V, F.
c) V, F, V.
d) F, V, V.
22 - Analise as afirmativas abaixo em relação aos diuréticos julgando-as verdadeiras (v) ou falsas (f) e assinale a
seqüência correta de cima para baixo:
( ) Manitol é um diurético poupador de potássio.
( ) O excesso de estrógeno causa edema pré-menstrual e este pode ser controlado com o uso de diuréticos.
( ) Os diuréticos tiazídicos diminuem a quantidade de Ca++ na urina através de sua reabsorção.
( ) Clortalidona é um derivado tiazídico de ação semelhante à hidroclorotiazida, porém de ação mais curta.
a) V, F, V, F.
b) F, V, F, V.
c) F, V, F, F.
d) F, V, V, F.
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23 - Assinale a alternativa incorreta em relação às sulfonamidas:
a) A sulfadiazina associada à pirimetamina é a opção para tratamento da toxoplasmose.
b) A sulfassalazina pode ser administrada por via oral ou retal para o tratamento de doenças intestinais crônicas.
c) A sulfadiazina de prata tem emprego na prevenção da contaminação de queimaduras e feridas, diferentemente da
mafenida e da sulfacetamida que não se mostram eficazes para uso tópico.
d) A trimetoprima é um agente inibidor da síntese do folato.
24 - Assinale a alternativa incorreta em relação às penicilinas:
a) A eficácia de uma penicilina em causar morte celular está relacionada com seu tamanho, carga e hidrofobicidade.
b) As penicilinas são eficazes contra microrganismos que sintetizam parede celular de peptideoglicanas.
c) Diarréia e nefrite são efeitos adversos que podem ocorrer com o uso das penicilinas.
d) Considera-se apenas a ampicilina como penicilina de amplo espectro.
25 – Analise as afirmativas abaixo em relação aos fármacos anti-hipertensivos julgando-as como verdadeiras (v)
ou falsas (f) e assinale a seqüência correta de cima para baixo:
( ) Febre e hipercalemia são efeitos adversos comuns com o uso de inibidores da ECA.
( ) Os β-bloqueadores podem causar fadiga, insônia e diminuição da libido.
( ) A amlodipina apresenta ação anti-hipertensiva por bloqueio do canal de cálcio e pode ser empregada para
tratamento de angina, porém não pode ser empregada concomitantemente à digoxina.
( ) Sedação e sonolência são efeitos adversos comumente observados com o uso de metildopa.
( ) A clonidina reduz as descargas simpáticas pelo estímulo de receptores α-adrenérgicos.
a) V, F, V, V, V.
b) V, F, V, F, V.
c) V, V, F, V, V.
d) V, V, F, F, V.
26 - Assinale a alternativa incorreta em relação à ticlopidina:
a) É um agente inibidor da agregação plaquetária com mecanismo de ação semelhante ao da aspirina.
b) A ticlopidina é administrada por via oral e sofre metabolismo hepático.
c) A neutropenia é a sua mais importante reação adversa.
d) A ticlopidina inibe o ciclo relacionado à ADP na ligação das plaquetas ao fibrinogênio e das plaquetas entre si.
27- Analise as afirmativas abaixo em relação aos objetivos do sistema de dispensação de medicamentos por dose
unitária:
I - Preparar uma base sistemática de coleta de dados para estudos de medicamentos.
II - Proporcionar um sistema de distribuição de medicamentos que seja financeiramente viável.
III - Oferecer ao farmacêutico recursos para melhor integrar-se à equipe de saúde.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I e II são corretas.
b) Apenas II e III são corretas.
c) I, II e III são corretas.
d) Apenas III é correta.
28 - É de competência da direção municipal do SUS:
I - Execução de serviços de vigilância epidemiológica.
II - Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
III - Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I e III são corretas.
c) I, II e III são corretas.
b) Apenas I é correta.
d) Apenas I e II são corretas.
29 - Assinale a alternativa correta em relação à farmacocinética da metformina:
a) Liga-se grandemente às proteínas.
b) Tem biodisponibilidade de cerca de 50%.
c) Sua absorção ocorre fora do trato gastrintestinal.
d) Sua excreção ocorre principalmente pelas fezes.
30 - Em relação ao Metilfenidato assinale a alternativa correta:
a) Após administração oral é absorvida lentamente e parcialmente.
b) É excretado pelas fezes.
c) Pode aumentar as concentrações séricas de anticoagulantes, por causar inibição do metabolismo.
d) Inibidores da MAO podem inibir seus efeitos.
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