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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 55 (cinquenta e cinco) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:
Língua Portuguesa

Conhecimento de
Informática

Raciocínio Lógico

Conhecimentos de
Direito

Conhecimentos
Específicos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

1 a 16

2

17 a 21

1

22 a 26

1

27 a 35

1

36 a 55

3

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal ao
término da prova.
02- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE PROVA NO CARTÃO
RESPOSTA. Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a seqüência de páginas está correta e se o número de questões confere
com o quadro da alínea “a” do item 1) e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de
inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica
de tinta na cor preta ou azul.
05- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha de respostas somente
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA
LEITURA ÓTICA.
06- Na prova objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da
questão de cada bloco de respostas.
08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma
responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma, de mais de
uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão,

MESMO QUE UMA DAS

RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O ESPAÇO
compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando
deixar menos "espaços em branco" possível dentro do retângulo, sem invadir os limites do retângulo ao lado.
10- Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva. Ao
candidato somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva ao final do horário previsto para o término da prova
(conforme item 9.17 do edital).
11- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones
de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.
12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS.
13- Quanto terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Repostas, e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.
14- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) HORAS.

“É no coração do homem que reside o princípio e o fim de todas as coisas”
(Leon Tolstoi)
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TEXTO I
População feminina em situação de prisão no Brasil triplica em menos de 10 anos
Hoje, a população feminina em situação de prisão no Brasil é formada por 27.762 mulheres, o que corresponde a 6,3% da população
carcerária total de 440.013 pessoas presas no País. Em 2003, eram registradas mais de 9 mil detentas.
Crescimento da população feminina e da violação dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão. Essa foi uma das
constatações em comum apresentadas por representantes governamentais e da sociedade civil de Brasil, Argentina e Paraguai
durante o seminário “Mulheres em Situação de Prisão: Diagnósticos e desafios na implementação de políticas integradas no âmbito
do Mercosul”, evento que se encerra hoje (28/10), em Brasília.
“Até na mais terrível situação que é a perda da liberdade, homens e mulheres são desiguais”, disse a ministra Nilcéa Freire, da
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) ao inaugurar o seminário, ontem (27/10) à tarde. Para a ministra, a
desigualdade se manifesta de muitas formas como “na negação dos direitos sexuais e reprodutivos e às visitas íntimas”.
Para Nilcéa Freire, um grande momento para visibilizar a situação das mulheres em situação de prisão no Brasil será a realização do
Mutirão de Revisão Processual, que será lançado na próxima semana, em 3 de novembro, em São Paulo. “Esse vai ser um passo
importante, vamos mostrar para a sociedade o abandono das famílias, da advocacia e o comprometimento da vida de mulheres que
poderiam estar em outro regime”, acrescentou a ministra da SPM.
A ministra Ana Cabral, diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério de Relações Exteriores,
considerou que “a questão das mulheres em situação de prisão precisa ganhar mais visibilidade” para pressionar as autoridades a
criarem políticas públicas e combaterem as causas que levam as mulheres ao mundo do crime.
Crescimento vertiginoso
“Em menos de 10 anos, a população carcerária feminina triplicou. Eram pouco mais de 9 mil detentas. Hoje são 27.762 mulheres em
situação de prisão. Passou de menos de 3% para 6,03%”, apontou André Luiz de Almeida e Cunha, diretor de Políticas
Penitenciárias, do Ministério da Justiça. Na abertura do seminário, Cunha informou que as mulheres chegam às prisões por causa de
um fenômeno social. “Quase metade das mulheres está presa por causa do tráfico de drogas. Boa parte por conta do tráfico passivo”.
Ao comentar essa realidade, Cunha enfatizou que a situação das mulheres é muito diferente da dos homens. “A mulher carcerária é
muito mais fragilizada, ela é abandonada pelo homem logo nos primeiros dias ou meses de cárcere. Já os homens presos são
acompanhados por suas companheiras até o último dia da pena”, afirmou Cunha. O diretor de Políticas Penitenciárias do Ministério
da Justiça classificou “essa área” como muito “difícil para a gestão pública” e pontuou: “O Depen quer reverter esse quadro.
Começamos pela transparência do diagnóstico”.
Retrato do sistema prisional brasileiro
Hoje, a população feminina em situação de prisão no Brasil é formada por 27.762 mulheres, o que corresponde a 6,3% da população
carcerária total de 440.013 pessoas presas no País. O delito criminoso mais cometido pelas mulheres é o tráfico de drogas, causa de
43,75% das prisões. A maioria das mulheres está em regime fechado (47,37%), seguido pelo semi-aberto (35,40) e provisório
(17,09%). Está na faixa de 18 a 24 anos (27,15) e de 25 a 29 anos (24,35). São elas pardas (44,07%), brancas (37,88%) e negras
(16,41%).
Entre as estrangeiras, as bolivianas (22,7%) aparecem em primeiro lugar, sendo seguidas pelas sul-africanas (17,17%). Dados do
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) também indicam que 2% das mulheres em situação de prisão no Brasil estão grávidas
ou em período de lactação. A cobertura do sistema penitenciário no País possui 58 estabelecimentos prisionais femininos e 450 com
espaços reservados para as mulheres.
fonte: Secretaria de Políticas para as Mulheres
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO (QUA, 29 DE OUTUBRO DE 2008 20H42MIN)
(Fórum de Promotoras Legais Populares do Distrito Federal. Sessão Justiça, 28/10/2008. Disponível em:
http://www.forumplp.org.br/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=912:populacao-feminina-emsituacao-de-prisao-no-brasil-triplica-em-menos-de-10-anos&amp;amp;catid=137:dh2&amp;amp;Itemid=314)
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* LÍNGUA PORTUGUESA *
Questão 1
Predomina no texto I a seguinte característica do gênero reportagem:
A)
B)
C)
D)
E)

expressão do juízo de um jornalista sobre um assunto.
manifestação apócrifa, em forma de editorial.
impressão sobre um fato do cotidiano.
exposição e apreciação de um fato.
comentário acerca de um acontecimento.

Questão 2
A palavra cuja formação se dá pelo mesmo processo de “visibilizar” é
A)
B)
C)
D)
E)

diagnóstico.
desigualdade.
relação.
pressionar.
encerrar.

Questão 3
“Para a ministra, a desigualdade se manifesta de muitas formas como ‘na negação dos direitos sexuais e reprodutivos e às visitas
íntimas’.”
O fragmento destacado acima é parcialmente contraditório em relação ao seguinte trecho:
A) “Hoje, a população feminina em situação de prisão no Brasil é formada por 27.762 mulheres, o que corresponde a 6,3% da
população carcerária total de 440.013 pessoas presas no País.”
B) “Cunha informou que as mulheres chegam às prisões por causa de um fenômeno social. ‘Quase metade das mulheres está presa
por causa do tráfico de drogas. Boa parte por conta do tráfico passivo.’ ”
C) “A mulher carcerária é muito mais fragilizada, ela é abandonada pelo homem logo nos primeiros dias ou meses de cárcere.”
D) “Dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) também indicam que 2% das mulheres em situação de prisão no
Brasil estão grávidas ou em período de lactação.”
E) “ ‘a questão das mulheres em situação de prisão precisa ganhar mais visibilidade’ para pressionar as autoridades a criarem
políticas públicas e combaterem as causas que levam as mulheres ao mundo do crime.”
Questão 4
Sobre a presença feminina no sistema prisional brasileiro, de acordo com o texto I, pode-se afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

cerca de 40% são estrangeiras
quase metade está presa por tráfico passivo de drogas
mais da metade não é branca
em menos de 10 anos a porcentagem de presas triplicou
mais de 500 penitenciárias são femininas

Questão 5
Ao longo do texto I, aparecem algumas preocupações acerca da situação das mulheres em ambiente prisional. Marque a única
alternativa INCORRETA a esse respeito:
A)
B)
C)
D)
E)

a existência de mulheres cujos processos precisariam ser revistos.
a desigualdade existente entre homens e mulheres em situação de prisão.
a necessidade de criação de políticas para combater as causas da criminalidade feminina.
o crescimento do número de mulheres em situação de prisão.
o abandono da mulher pelo companheiro causado pela fragilidade feminina.

Questão 6
O texto I apresenta uma série de trechos em discurso direto. Sobre eles, pode-se afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

aproximam a voz do enunciador citante à do citado, mesclando o que é dito no discurso relatado direto com o resto do texto.
recriam o dito por outros sem que haja uma ruptura sintática no texto, o que melhora a sua coesão.
atribuem, igualmente, ao enunciador citado e ao citante a responsabilidade pelo dito, fato importante em textos jornalísticos.
têm o objetivo de dar um caráter oral espontâneo ao texto, requisito importante do gênero do texto em questão.
criam o efeito de autenticidade, indicando que as palavras relatadas são aquelas que foram efetivamente proferidas.
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Questão 7
“Em menos de 10 anos, a população carcerária feminina triplicou. Eram pouco mais de 9 mil detentas. Hoje são 27.762 mulheres
em situação de prisão”
No trecho acima destacado, é possível, sem alterar o sentido, substituir os pontos pelos seguintes elementos de coesão,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

portanto / quando.
mas / embora.
pois / e.
porque / ou.
ora / então.

Questão 8
“Em menos de 10 anos, a população carcerária feminina triplicou. Eram pouco mais de 9 mil detentas. Hoje são 27.762 mulheres
em situação de prisão”
No texto I, a exemplo do fragmento acima, utiliza-se abundantemente o seguinte recurso lexical de coesão:
A)
B)
C)
D)
E)

paronímia.
homonímia.
hiponímia.
sinonímia.
antonímia.

TEXTO II
QUALIFICAÇÃO
Não existe um consenso sobre se a elite também vai para a cadeia nos países desenvolvidos porque as cadeias são melhores ou se as
cadeias são melhores porque a elite as frequenta, Não importa. O fato é que se pode prever um sensível aprimoramento de
instalações e serviços nas nossas prisões com a qualificação progressiva da sua população.
Um sistema de cotações — cinco estrelas para prisões com celas executivas, por exemplo — e a possibilidade de o condenado
escolher sua penitenciária assegurariam o funcionamento do sistema em bases saudavelmente empresariais. As empreiteiras teriam
interesse redobrado em construir boas penitenciárias, e as financeiras em financiá-las, para garantir sua participação num novo e
lucrativo mercado e porque a qualquer hora elas poderiam receber seus executivos, para os quais reservariam as coberturas.
O novo e saudável hábito de prender corruptos pode ter desdobramentos inesperados. A inevitável melhora dos serviços
penitenciários serviria como incentivo para confissões voluntárias. Acabariam as lutas jurídicas, a indústria de liminares e a
proliferação de habeas-corpus, desafogando o nosso sistema judiciário, já que muitos acusados prefeririam reconhecer sua culpa e ir
logo para a cadeia, escolhendo a que tivesse melhor bar ou ginásio, ou de acordo com a programação da TV a cabo.
Conhecendo-se a nossa indústria construtora, haveria o risco de as construções de luxo excluírem as construções populares, como já
acontece no mercado de imóveis, e de os criminosos comuns ficarem sem cadeia, o que aumentaria a insegurança das ruas. Mas
dentro dos muros de penitenciárias modernas e confortáveis, a elite brasileira viveria o seu sonho de segurança total: guardas 24
horas por dia e o convívio exclusivo dos seus pares.
(VERÍSSIMO, Luís Fernando. “O Globo”, 2/7/2000.)

Questão 9
Quanto ao gênero, o texto II é um(a)
A)
B)
C)
D)
E)

conto.
artigo.
ensaio.
crônica.
comentário.

Página: 5

CADERNO 1
FARMÁCIA

Questão 10
Sobre o título do texto II, é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

é contraditório com o assunto do texto.
é fundamental para a compreensão do assunto do texto.
relaciona-se adequadamente ao assunto do texto.
pressupõe que o leitor já conhece o assunto do texto.
cria um paralelismo com o assunto do texto.

Questão 11
Considerando o texto II globalmente, pode-se afirmar que é rico em:
A)
B)
C)
D)
E)

metáforas.
eufemismos.
catacreses.
ironias.
disfemismos.

Questão 12
“Não existe um consenso sobre se a elite também vai para a cadeia nos países desenvolvidos porque as cadeias são melhores ou se
as cadeias são melhores porque a elite as frequenta.”
Sobre esse fragmento, podemos afirmar que é
A)
B)
C)
D)
E)

metalinguístico, pois se apresenta como um jogo entre enunciados contrários.
metafórico, já que substitui um termo pelo outro e cria uma dualidade de significados.
intertextual, visto que se repete uma forma de enunciado que circula em nossa sociedade.
alegórico, porque o jogo com a ordem dos enunciados gera uma mudança semântica.
causal, tendo em vista que leva a uma contradição lógica de causa e efeito.

Questão 13
“Um sistema de cotações – cinco estrelas para prisões com celas executivas, por exemplo – e a possibilidade de o condenado
escolher sua penitenciária (...).”
O trecho entre travessões mantém com o termo anterior uma relação
A)
B)
C)
D)
E)

enumerativa.
proporcional.
distributiva.
explicativa.
enfatizadora.

Questão 14
O uso repetido, ao longo do texto II, de verbos no Futuro do Pretérito sugere
A)
B)
C)
D)
E)

possibilidade.
desejo.
certeza.
cortesia.
pessimismo.

Questão 15
No texto II, a causa do aprimoramento de instalações e serviços das cadeias é
A)
B)
C)
D)
E)

a prisão de corruptos.
a prisão de corruptos.
o interesse das empreiteiras.
as confissões voluntárias.
a insegurança das ruas.
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Questão 16
A respeito das visões sobre sistema prisional apresentadas nos textos I e II, é possível afirmar que são
A)
B)
C)
D)
E)

contraditórias.
inadequadas.
reais.
inexistentes.
complementares.

* CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA *
Questão 17
Em qual tipo de memória ficam armazenadas as configurações do setup da placa-mãe?
A)
B)
C)
D)
E)

RAM
CMOS
CACHE
ROM
DDR

Questão 18
Qual tipo de servidor utilizado para converter os nomes digitados na barra de endereços de um navegador para um endereço IP
válido?
A)
B)
C)
D)
E)

ISP
SMTP
Proxy
DNS
DHCP

Questão 19
Qual sequência de ações está correta no Sistema Operacional Windows XP para excluir, em definitivo e de uma única vez, um
conjunto alternado de arquivos contidos em um determinado diretório?
A) Para selecionar os arquivos: Tecla Shift + Clique do Mouse sobre cada arquivo alvo. Para apagá-los permanentemente: Tecla
Shift + Tecla Delete.
B) Para selecionar os arquivos: Tecla Shift + Clique do Mouse sobre cada arquivo alvo. Para apagá-los permanentemente: Tecla
Delete.
C) Para selecionar os arquivos: Tecla Ctrl + Clique do Mouse sobre cada arquivo alvo. Para apagá-los permanentemente: Tecla
Delete.
D) Para selecionar os arquivos: Clique do Mouse sobre cada arquivo alvo. Para apagá-los permanentemente: Tecla Delete.
E) Para selecionar os arquivos: Tecla Ctrl + Clique do Mouse sobre cada arquivo alvo. Para apagá-los permanentemente: Tecla
Shift + Tecla Delete.
Questão 20
Das sentenças abaixo, relativas ao Microsoft Office Excel,
I.
Cada célula é definida por uma coordenada exclusiva.
II.
A barra de fórmulas não pode ser retirada de seu lugar.
III.
A planilha é uma área retangular de 256 colunas por 16384 linhas.
IV.
DESVPAD, FREQUÊNCIA, MÁXIMO, MED E TENDÊNCIA são algumas de suas funções.
V.
As fórmulas sempre começam com o sinal “+” seguido por uma função.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, III, IV e V, apenas.
II, IV e V, apenas.
I, II e IV, apenas.
III e V, apenas.
I, II e V, apenas.
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Questão 21
Das sentenças abaixo, relativas à segurança de computadores e sistemas,
I.
Um dos principais objetivos da criptografia é impedir a invasão de redes.
II.
O certificado digital é um arquivo eletrônico que contém dados de uma pessoa ou instituição, utilizados para comprovar sua
identidade.
III.
Um antivírus é capaz de impedir que um hacker tente explorar alguma vulnerabilidade existente em um computador.
IV.
Vírus, keyloggers, worms e cavalos de tróia são alguns dos exemplos de Malware.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III, apenas.
I e IV, apenas.
II e IV, apenas.
III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

* RACIOCÍNIO LÓGICO *
Questão 22
Numa escola de línguas que possui 200 alunos, sabe-se que 120 estudam inglês, 90 estudam espanhol e 50 estudam francês.
Sabendo-se que nenhum aluno estuda simultaneamente as três línguas, a probabilidade de que um aluno da escola, escolhido ao
acaso, estude duas línguas é:
A)
B)
C)
D)
E)

7/20
9/20
1/10
3/10
3/20

Questão 23
Considere um número divisível por 6, composto por 3 algarismos distintos e pertencentes ao conjunto
A = {3,4,5,6,7}. A quantidade de números que podem ser formados sob tais condições é:
A)
B)
C)
D)
E)

6
7
8
9
10

Questão 24
Os conjuntos A, B e C possuem elementos em comum. As quantidades de elementos de todas as possíveis interseções definidas a
partir desses conjuntos, juntamente com as quantidades dos elementos dos conjuntos A, B e C, formam uma Progressão Aritmética
de sete termos de razão R não nula. Sabendo-se que a interseção dos três conjuntos possui R elementos, a quantidade de elementos
pertencente à união dos conjuntos A, B e C é
A)
B)
C)
D)
E)

7R
12R
10R
15R
18R

Questão 25
O N-ésimo termo da sucessão (1,5,14,30,55,91,150,...) é representado por AN, sendo N um número inteiro maior do que zero. O
valor de (A50 – A48) é:
A)
B)
C)
D)
E)

4804
5101
5000
5225
4901
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Questão 26
Quatro números primos X1, X2, X3 e X4, todos compostos por três algarismos, formam uma progressão aritmética. A menor soma
possível desses números vale:
A)
B)
C)
D)
E)

420
432
449
440
442

* CONHECIMENTOS DE DIREITO *
Questão 27
O artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil em seu inciso XVII prevê que é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Em relação as a associações é INCORRETO afirmar que:
A) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se,
no primeiro caso, o trânsito em julgado;
B) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em
seu funcionamento;
C) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
D) as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente;
E) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade
competente;
Questão 28
Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes, por isso ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal,
conforme assegura o artigo 5° da Constituição da Republica Federativa do Brasil. Constitucionalmente falando, sobre o processo é
correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade federal;
são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, salvo se estas forem emprestadas.
será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal absolvitória;
o civilmente identificado será submetido a identificação criminal, conforme as hipóteses previstas em lei;

Questão 29
A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição da
Republica Federativa do Brasil. Neste sentido, existem cargos que são privativos de brasileiro nato que são os cargos de:
A) Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro do Supremo Tribunal
Federal e Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Carreira diplomática; Oficial das Forças Armadas; Ministro de Estado da
Defesa.
B) Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Presidente do
Congresso Nacional; Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Carreira diplomática;
Oficial das Forças Armadas; Ministro de Estado da Defesa.
C) Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro do
Supremo Tribunal Federal; Carreira diplomática; Oficial das Forças Armadas; Ministro de Estado da Defesa.
D) Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Presidente do Congresso
Nacional; Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Carreira diplomática;Ministro de
Estado da Defesa.
E) Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro do
Supremo Tribunal Federal; Ministro de Estado da Defesa; Ministro da Fazenda; Presidente do Banco Central.
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Questão 30
O Título III da lei 8112 de 11 de dezembro de 1990, trata dos Direitos e Vantagens dos servidores que para os efeitos desta Lei,
servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Assim, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo
público, com valor fixado em lei, e remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei. Com relação a estes dois institutos é correto afirmar que:
A) Nenhum servidor poderá perceber, anualmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos
como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do
Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
B) Nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
C) Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério do servidor
e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
D) O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, mesmo nos casos de prestação de
alimentos resultante de decisão judicial.
E) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.
Questão 31
A lei 8.429 de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
O Capítulo V da referida lei trata do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial nos demonstra que qualquer pessoa
poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato
de improbidade. Em relação ao procedimento administrativo e ao processo judicial nestes casos, pode-se afirmar que:
A) A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre
o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.
B) A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades
estabelecidas no § 1º do artigo 14 da referida lei. A rejeição, entretanto impede a representação ao Ministério Público.
C) Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará conforme a conveniência e a oportunidade da administração,
a apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares.
D) A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal ou Conselho de Contas e ao Juiz de direito da
existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.
E) O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas e o Juiz de direito poderá, a requerimento, designar representante com
procuração para acompanhar o procedimento administrativo.
Questão 32
A lei de execução penal, a LEP – lei n° 7210/84 prevê em seu art. 10 que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. A assistência estende-se ainda ao egresso. Dessa
forma, a assistência será: material; à saúde; jurídica; educacional; social; e religiosa. Com relação a esses tipos de assistência
citados é correto afirmar que:
A) A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento somente médico.
B) A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados com recursos financeiros para constituir advogado custeado pelo
estado.
C) A assistência educacional compreenderá a instrução escolar, não sendo necessária, entretanto, a formação profissional do preso
e do internado.
D) A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à carceragem.
E) A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas.
Questão 33
O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional
e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. São atribuições do Departamento
Penitenciário Nacional, EXCETO:
A) acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território Nacional.
B) estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos
locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de direitos aplicadas pela justiça de outra unidade federativa, em especial
para presos sujeitos a regime disciplinar.
C) assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta Lei.
D) colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais.
E) colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino
profissionalizante do condenado e do internado.
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Questão 34
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos básicos das Nações Unidas e foi assinada em 1948. Nela, são
enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. Esta declaração em seu item XIII, prevê que todo ser humano tem
direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado e que todo ser humano tem o direito de deixar
qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Assim, em relação ao asilo político previsto nesta declaração é correto afirmar
que:
A) Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
B) Este direito poderá ser invocado mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por
atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
C) Rege-se pelo princípio da autodeterminação dos povos.
D) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
E) Deverá promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
Questão 35
Pedro Leonel Gonçalo, servidor público do Departamento Nacional de Controle de Chuvas, autarquia federal localizada em
Brasília, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ocupante do cargo de engenheiro civil, constitui com seus irmãos
José Leonel Gonçalo, Maria do Carmo Gonçalo e Vera Gomes da Silva de Gonçalo, sociedade empresária com a denominação
“Previtempo Ltda”, com sede no Distrito Federal, cujo principal ramo de atividade é a análise de relatórios meteorológicos e a
emissão de relatórios, contendo os riscos de precipitações acima dos padrões de normalidade.
A Sociedade Empresária (Previtempo Ltda) tem o seu capital social dividido em cotas, sendo que, nos termos do contrato social,
Maria do Carmo Gonçalo é que exerce o cargo de gerente da pessoa jurídica. Em face de seu cargo, atua, na qualidade de
procurador, Pedro Leonel Gonçalo, junto às instâncias administrativas, para a obtenção, em favor de Previtempo Ltda., de
certificado exarado pelo Departamento Nacional de Controle de Chuvas, atestando a capacitação técnica da referida empresa, muito
embora não tivessem sido preenchidos todos os requisitos legais.
Com relação à conduta de Pedro Leonel Gonçalo, é correto afirmar que ela
A) constitui infração administrativa por ter Pedro Leonel Gonçalo atuado junto ao Departamento Nacional de Controle de Chuvas,
em conduta tipificada como advocacia administrativa.
B) não constitui infração administrativa por permitir a Lei nº 8112/90 que Pedro Leonel Gonçalves atue como procurador, junto ao
Departamento Nacional de Controle de Chuvas, de parentes até o segundo grau.
C) constitui infração administrativa por não ter Pedro Leonel Gonçalo solicitado a autorização para a Autoridade Máxima do
Departamento Nacional de Controle de Chuvas
D) não constitui infração administrativa por inexistir o pagamento, a favor de Pedro Leonel Gonçalo, de montante em dinheiro.
E) constitui infração de natureza administrativa por vedar a Lei nº 8112/90 que Pedro Leonel Gonçalo integre o quadro societário
de empresa privada.

* CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS *
Questão 36
Sobre a toxicidade e efeitos colaterais dos fármacos utilizados como antimaláricos, assinale a única alternativa CORRETA:
A) ototoxicidade irreversível e retinopatia são efeitos tóxicos que podem ser causados pela utilização de doses diárias de
cloroquina acima de 250 mg.
B) cinchonismo consiste em um grupo de sintomas como zumbidos, cefaléia, náuseas e distúrbios visuais que estão tipicamente
relacionados a utilização de primaquina como antimalárico.
C) fluoroquinolonas como ciprofloxacino e norfloxacino apresentam acentuada atividade contra esquizontes do P. falciparum
resistentes à cloroquina, mas podem provocar efeitos colaterais em ossos e dentes.
D) quinina e quinidina são fármacos antimaláricos que em doses terapêuticas provocam poucos efeitos colaterais, exceto náuseas e
diarréia, sendo seu uso considerado seguro durante a gravidez.
E) a mefloquina passou a ser utilizada como antimalárico em razão da sua total ausência de toxicidade no sistema nervoso central.
Questão 37
Nafazolina, oximetazolina, fenilefrina e pseudoefedrina são agentes simpaticomiméticos utilizados para alívio da congestão nasal,
que produzem seu efeito por
A)
B)
C)
D)
E)

efeito diurético reduzindo o edema que produz a congestão nasal.
vasoconstrição da mucosa nasal.
antagonizar receptores H1 aliviando a congestão nasal.
vasodilatação da mucosa nasal.
ativação de receptores beta-adrenérgicos do pulmão, produzindo efeito broncodilatador.
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Questão 38
Sobre os fármacos utilizados para controle da acidez gástrica e tratamento de úlceras pépticas, correlacione as colunas e a seguir,
assinale a única opção correspondente à sequência CORRETA
(1)Ranitidina
( ) inibe irreversívelmente a bomba de prótons provocando inibição dose-relacionada da secreção gástrica de
ácido.
(2)Omeprazol
( ) análogo de prostaglandina que inibe a secreção de ácido e estimula a produção de muco e bicarbonato.
(3)Hidróxido de Magnésio
( ) inibe competitivamente a secreção de ácido gástrico provocada pela histamina.
(4)Misoprostol ( ) neutraliza o ácido secretado pela células parietais gástricas.
(5)Sucralfato
( ) adere muito fortemente à base das crateras da úlceras permitindo a cicatrização de úlceras gástricas e
duodenais.
A)
B)
C)
D)
E)

2-5-4-3-1
1-4-3-2-5
4-5-1-3-2
5-2-1-3-4
2-4-1-3-5

Questão 39
Os inibidores da enzima conversora da angiotensina constituem um importante grupo de fármacos utilizados no tratamento da
hipertensão arterial sistêmica,entretanto podem promover alta incidência do seguinte efeito adverso.
A)
B)
C)
D)
E)

tosse seca mediada pelo acúmulo de bradicinina nos pulmões.
hipertensão aguda reflexa após administração da primeira dose em pacientes com atividade plasmática da renina elevada.
hipopotassemia em pacientes tratados com anti-inflamatórios não esteroidais.
elevação da concentração plasmática de ácido úrico em terapia prolongada.
aumento da resistência à insulina e dos níveis de colesterol.

Questão 40
A manteiga de cacau é um excipiente largamente utilizado na fabricação de supositórios pois além de bem tolerada pela mucosa
retal, é sólida à temperatura ambiente. Alguns fármacos podem, contudo, provocar a alteração do ponto de fusão da manteiga de
cacau quando incorporados a ela. Assinale a única alternativa em que o fármaco AUMENTA o ponto de fusão da manteiga de
cacau quando incorporado a ela:
A)
B)
C)
D)
E)

salicilato de Sódio.
ácido Acetil Salicílico.
antipirina.
aminofilina.
hidrato de Cloral.

Questão 41
Na produção de soluções aquosas injetáveis, a isotonização pode ser uma necessidade relativa. Classifique as alternativas abaixo
como VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) e, a seguir, marque a única alternativa correspondente à seqüência CORRETA:
1 - Soluções hipertônicas podem ser desejáveis a fim de promover uma absorção mais rápida. ( )
2 - Volumes elevados de solução hipertônica administrados por via endovenosa causarão hemólise mesmo quando administrados
lentamente em veia de circulação rápida. ( )
3 - Soluções para administração por via intratecal deverão ser obrigatoriamente isotônicas. ( )
4 - Soluções para administração por via subcutânea, ainda que desejável, não precisam ser necessariamente isotônicas. ( )
5 - Soluções ligeiramente hipotônicas podem ser administradas por via intramuscular originando absorção uniforme. ( )
A)
B)
C)
D)
E)

V-V-F-F-V
F-F-V-F-V
F-V-V-F-F
V-V-F-V-V
V-F-V-V-F
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Questão 42
Xaropes são preparações farmacêuticas aquosas, límpidas, que contém um açúcar como a sacarose em concentração próxima da
saturação, e que conservam-se bem, pois
A)
B)
C)
D)
E)

são soluções hipotônicas que atuam como conservantes por provocar a hemólise dos microorganismos.
são soluções hipertônicas que atuam como desidratantes para os microorganismos que sofrem plasmólise.
a concentração de açúcar próxima da saturação é tóxica para os microorganismos impedindo o seu crescimento.
a elevada concentração de açúcar torna a solução muito viscosa dificultando a multiplicação dos microorganismos.
há obrigatoriamente conservantes adicionados, uma vez que açúcares não exercem qualquer efeito conservante.

Questão 43
Extratos fluidos são preparações extrativas líquidas, concentradas ajustadas de modo que 1g ou 1 ml de extrato fluido corresponda a
1 g de droga seca, devendo ser preparados por
A)
B)
C)
D)
E)

percolação.
maceração.
infusão.
decocção.
digestão.

Questão 44
Dentre os fenômenos relacionados à instabilidade de emulsões, assinale a única alternativa em que ambos os fenômenos citados
SÃO reversíveis por simples agitação.
A)
B)
C)
D)
E)

floculação e formação de creme.
floculação e coalescência.
formação de creme e separação de fases.
coalescência e separação de fases.
formação de creme e coalescência.

Questão 45
Assinale a única alternativa correspondente à seqüência CORRETA de aplicação de camadas durante o processo de drageificação:
A)
B)
C)
D)
E)

adição de xarope simples corados ou não/ camada isolante/ camada elástica/ camada alisante/ polimento.
camada alisante/ camada elástica/ adição de xarope simples corados ou não/ polimento/ camada isolante.
camada isolante/ camada elástica/ camada alisante/ adição de xaropes simples corados ou não/ polimento.
camada elástica/ camada alisante/ adição de xaropes simples corados ou não/ polimento/ camada isolante.
adição de xarope simples corados ou não/ camada isolante/ camada alisante/ camada elástica/ polimento.

Questão 46
No preparo de uma suspensão, é necessário que as partículas se encontrem homogeneamente dispersas no veículo por um período
de tempo satisfatório. Para efeitos práticos, podemos aplicar a Equação de Stokes, segundo a qual a taxa de sedimentação das
partículas aproxima-se de zero a medida que
A)
B)
C)
D)
E)

reduzimos o tamanho das partículas suspensas e a viscosidade da fase líquida.
aumentamos o tamanho das partículas suspensas e reduzimos a viscosidade da fase líquida.
mantemos inalterado o tamanho das partículas suspensas e reduzimos a viscosidade da fase líquida.
reduzimos o tamanho das partículas suspensas e aumentamos a viscosidade da fase líquida.
aumentamos o tamanho das partículas suspensas e mantemos inalterada a viscosidade da fase líquida.

Questão 47
Durante o preparo de cápsulas gelatinosas duras, o volume aparente dos pós é uma importante informação para determinação do
volume ocupado pelo fármaco, para a escolha do tamanho da cápsula a ser utilizada e para a determinação da quantidade de
excipiente necessário. O volume aparente de um pó consiste
A)
B)
C)
D)
E)

na soma do número de partículas do pó com o volume do ar instersticial.
no volume ocupado pelas partículas do pó depois de submetido ao vácuo para remoção total do ar intersticial.
na soma do volume ocupado pelas partículas do pó com o volume do ar intersticial.
no volume ocupado pelas partículas do pó, descontando-se o volume do ar instersticial.
na soma do volume ocupado pelas partículas do pó, com o volume do ar intersticial e o volume interno da cápsula.
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Questão 48
Os recipientes destinados ao armazenamento de soluções para nutrição parenteral devem apresentar as seguintes características:
A) serem transparentes, corados ou não, quimicamente inertes, apirogênicos, mas não necessariamente estéreis, uma vez que
poderão ser esterilizados ao final da preparação.
B) serem opacos ou transparentes, quimicamente inertes, estéreis, mas não necessariamente apirogênicos, uma vez que toda
solução para nutrição parenteral deve ser sempre despirogenizada ao final da preparação.
C) serem opacos, corados ou não, estéreis, apirogênicos, sendo tolerada a cedência limitada de componentes para a solução desde
que sejam atóxicos e não interajam com a formulação.
D) serem transparentes, sempre corados de âmbar para absorver a radiação ultravioleta, quimicamente inertes, estéreis e
apirogenicos.
E) serem transparentes, sem pigmentos ou corantes, quimicamente inertes, estéreis e apirogênicos.
Questão 49
A estabilidade das soluções para nutrição parenteral é determinada pela complexidade das formulações e a interação de seus
componentes. Classifique as alternativas abaixo como VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) e, a seguir, marque a única alternativa
correspondente à seqüência CORRETA:
1 - a glicose hipertônica em pH 3,5 aumenta a agregação de partículas de gordura.
( )
2 - o ácido ascórbico sofre degradação na presença de zinco. ( )
3 - sais de cálcio ajudam a estabilizar a cianocobalamina. ( )
4 - sódio, potássio, acetato e cloreto são compatíveis em todas as concentrações. ( )
5 - o cálcio apresenta boa compatibilidade com o fosfato. ( )
A)
B)
C)
D)
E)

V-F-F-V-V
F-V-F-V-F
F-V-V-F-F
F-F-V-F-V
V-V-F-V-F

Questão 50
A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é responsável pelo desenvolvimento e supervisão de todas as políticas e práticas de
utilização de medicamentos em um hospital visando assegurar resultados clínicos ótimos e um risco potencial mínimo. Assinale a
única alternativa que NÃO corresponde a uma atividade da CFT:
A) estabelecer normas e procedimentos relacionados à seleção, distribuição, produção, utilização e administração de fármacos e
agentes diagnósticos.
B) padronizar, promover e avaliar o uso seguro e racional dos medicamentos prescritos no hospital.
C) coordenar avaliações clínicas e estudos de consumo de medicamentos em pesquisa ou recém-lançados.
D) avaliar periodicamente o arsenal terapêutico disponível, promovendo alterações segundo critérios de eficácia, eficiência clínica
e custo.
E) incentivar a ação dos representantes da indústria farmacêutica no hospital de modo a facilitar o acesso do corpo clínico a
medicamentos de última geração, especialmente no caso de antibióticos.
Questão 51
Assinale a alternativa correspondente ao sistema de distribuição de medicamentos em que o medicamento é dispensado por
paciente, geralmente para um período de 24 horas:
A)
B)
C)
D)
E)

individualizado.
dose unitária.
coletivo.
combinado.
personalizado.

Questão 52
A manipulação de agentes antineoplásicos deve ser realizada
A)
B)
C)
D)
E)

em câmara de fluxo laminar horizontal, utilizando respirador com filtro retentor de partículas
em câmara de segurança biológica classe II, tipo B2, utilizando respirador com filtro P3
em câmara de segurança biológica classe I, tipo A, utilzando respirador com filtro de carvão ativado
em câmara de fluxo laminar vertical, utilizando máscara cirúrgica
em câmara de fluxo laminar vertical ou horizontal, utilizando máscara protetora
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Questão 53
A dispensação de medicamentos, contendo substâncias constantes das listas A1, A2, A3, B1, B2, C2 e C3 da portaria 344 de
12/05/1998 da SVS-MS, em pacientes internados nos estabelecimentos hospitalares públicos ou privados será feita
A) mediante receita ou outro documento equivalente, subscrita em papel privativo do estabelecimento, ficando dispensada a
apresentação de notificação de receita.
B) mediante receita ou outro documento equivalente, e notificação de receita, subscritos em papel privativo do estabelecimento.
C) mediante notificação de receita, subscrita em papel privativo do estabelecimento, ficando dispensada a apresentação de receita
ou documento equivalente.
D) mediante receita subscrita em receituário privativo do médico prescritor ou notificação de receita aposta de carimbo do
estabelecimento.
E) mediante receita subscrita em receituário privativo do médico prescritor, ficando dispensada a apresentação de notificação de
receita.
Questão 54
Sobre a prescrição e dispensação de medicamentos genéricos, classifique as alternativas abaixo como VERDADEIRA (V) ou
FALSA (F) e, a seguir, marque a única alternativa correspondente à seqüência CORRETA:
1 - Para a prescrição de medicamentos no âmbito do SUS, o prescritor responsável adotará obrigatoriamente a DCB, DCI ou, na sua
inexistência, o nome comercial. ( )
2 - Ao realizar a substituição do medicamento prescrito pelo medicamento genérico correspondente, o profissional farmacêutico
deverá indicar a substituição realizada na prescrição, apondo seu carimbo com nome, seu número de inscrição no CRF, datar e
assinar. ( )
3 - Caso o profissional prescritor decida pela não-intercambialidade de sua prescrição, deverá fazê-lo de forma escrita de próprio
punho ou aposição de etiqueta impressa ou carimbo que tornem a sua manifestação legível, clara e inequívoca. ( )
4 - O profissional farmacêutico sempre poderá substituir o medicamento prescrito pelo medicamento genérico correspondente. ( )
5 - A prescrição de medicamentos nos serviços privados de saúde poderá ser realizada pelo nome genérico ou comercial, a critério
do profissional responsável pela prescrição. ( )
A)
B)
C)
D)
E)

V-V-V-F-F
F-V-F-F-V
F-F-V-F-V
F-F-V-V-V
V-F-V-V-F

Questão 55
De acordo com o anexo I do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, o instrumento de referência para definição das
listas de medicamentos a serem utilizados pelo sistema penitenciário estadual deverá ser:
A)
B)
C)
D)
E)

a relação de medicamentos genéricos registrados e periodicamente atualizados pela ANVISA.
a relação nacional de medicamentos essencias – Rename.
a relação de medicamentos constantes da padronização dos laboratórios oficiais.
a relação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica de cada unidade.
a relação de medicamentos estabelecida pela equipe de saúde de em cada unidade.

