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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

 

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 5,00 (cinco) pontos cada e valor 

total de 200 (duzentos) pontos. 

3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas 

incluindo o preenchimento da folha de respostas e para a prova de redação será de 4 

(quatro) horas. 

4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando 

caneta (tinta azul ou preta). 

5. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

6. Prova sem consulta. 

7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o 

candidato.  

8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares. 

9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros. 

10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente 

preenchida, assinada e conferida. 

                                                                                                            

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

NOME: _____________________________________________ 
 

LOCAL DE PROVA: _________________    SALA: __________ 
 

DATA: 12/05/2013 
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CONHECIMENTOS DA CATEGORIA / ESPECIALIDADE 
 

1ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Os cálculos matemáticos em 
farmacotécnica são uma ferramenta importante para as operações de manipulação. 
Dentre eles, estão as operações com porcentagem para expressar as concentrações 
em formulações farmacêuticas. Assim, para se preparar 30 gramas de creme de uréia 
a 15% p/p, qual a quantidade de uréia a ser pesada? 
 
A. (   ) 4,5 gramas. 
B. (   ) 45 gramas. 
C. (   ) 1,5 gramas. 
D. (   ) 15 gramas. 
 
 
2ª QUESTÃO – A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 67, de 08/10/07, foi publicada para regulamentar as 
Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso 
Humano em farmácias. Considerando o conteúdo dessa Resolução e a importância 
da manipulação nos serviços de saúde, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) A embalagem secundária é a mais interna e está em contato direto com o 

produto e que pode se constituir em recipiente, envoltório ou qualquer outra 
forma de proteção, removível ou não, destinado a envasar ou manter, cobrir 
ou empacotar matérias primas, produtos semi-elaborados ou produtos 
acabados. 

B. (   ) Apenas para fins de armazenamento, a farmácia pode dispor as substâncias e 
medicamentos sujeitos a regime de controle especial juntamente com as 
demais matérias-primas. Entretanto, esta regra não é valida para os produtos 
acabados. 

C. (   ) O lote ou partida é uma quantidade de matéria prima, material de embalagem 
ou produto, obtidos em vários processos e que culminam na produção de um 
medicamento acabado. 

D. (   ) A farmácia pode transformar especialidade farmacêutica (medicamento 
industrializado), em caráter excepcional quando da indisponibilidade da 
matéria prima no mercado e ausência da especialidade na dose e 
concentração e ou forma farmacêutica compatíveis com as condições clínicas 
do paciente, de forma a adequá-la à prescrição. 

 
 
3ª QUESTÃO – A farmácia hospitalar é a unidade clínico-assistencial, técnica e 
administrativa, onde se processam as atividades relacionadas à assistência 
farmacêutica. Ela faz parte da estrutura organizacional do hospital e, juntamente com 
as demais áreas administrativas e assistenciais, trabalha para o cuidado ao paciente. 
A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) nº 4.283, de 30/12/10, estabeleceu as diretrizes para organização 
dos serviços de farmácia hospitalar e contribuiu para o fortalecimento das suas 
atividades. Com base nessa Resolução, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) A farmácia hospitalar deve priorizar as atividades logísticas tradicionais que 

garantam a disponibilidade dos produtos de maior utilização. Já as ações 
assistenciais e técnico-científicas, que garantam o uso racional dos 
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medicamentos e de outros produtos para a saúde, devem ser implementadas 
posteriormente, dentro de uma ordem de prioridades. 

B. (   ) A unitarização de doses e o preparo de doses unitárias de medicamentos 
compreendem o fracionamento, a subdivisão e a transformação de formas 
farmacêuticas, adequando-as às necessidades dos pacientes. 

C. (   ) A farmácia hospitalar deve participar do gerenciamento de tecnologias, 
englobando a qualificação de fornecedores, armazenamento, distribuição, 
dispensação e controle dos medicamentos, outros produtos para a saúde, 
produtos de higiene e saneantes usados pelos pacientes, em atendimento 
hospitalar. 

D. (   ) Dentre os objetivos principais da gestão da farmácia hospitalar está a garantia 
do abastecimento, dispensação, acesso, controle, rastreabilidade e uso 
racional de medicamentos e de outras tecnologias em saúde. 

 
 
4ª QUESTÃO – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem, por 
finalidade, promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle 
sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à 
vigilância sanitária. Assim, editou, em 15/08/07, a Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) nº 51, que “estabelece os critérios para prescrição e dispensação de 
medicamentos similares...”. Com base nessa Resolução, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (   ) O medicamento de referência somente será dispensado quando prescrito pelo 

seu nome de marca e não poderá ser intercambiável com o medicamento 
genérico ou similar correspondente. 

B. (   ) Nos serviços privados de saúde, a prescrição ficará a critério do profissional 
responsável, podendo ser realizada sob a Denominação Comum Brasileira 
(DCB) ou, na sua falta, sob a Denominação Comum Internacional (DCI) ou 
sob o nome comercial. 

C. (   ) O medicamento similar somente poderá ser dispensado quando prescrito pelo 
seu nome de marca ou pela respectiva Denominação Comum Brasileira (DCB) 
e não poderá ser intercambiável com o medicamento genérico 
correspondente. 

D. (   ) O medicamento genérico somente poderá ser dispensado se prescrito pela 
Denominação Comum Brasileira (DCB) e não poderá ser intercambiável com o 
respectivo medicamento referência. 

 
 
5ª QUESTÃO – A fim de regulamentar o funcionamento dos Serviços de Terapia 
Antineoplásica (STA), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou a 
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 220, de 21/09/04. Com base nessa 
Resolução, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) A Cabine de Segurança Biológica (CSB) deve estar em funcionamento no 

mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e 
permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho. 

B. (   ) Durante o processo de manipulação, devem ser usados dois pares de luvas 
estéreis, trocados a cada hora ou sempre que sua integridade estiver 
comprometida. 
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C. (   ) Todas as superfícies de trabalho, inclusive as internas da cabine de 
segurança biológica, podem ser limpas e desinfetadas ao final do dia de 
trabalho, com produtos regularizados junto a ANVISA/MS. 

D. (   ) O STA deve possuir uma área exclusiva para o armazenamento de 
medicamentos específicos da TA (Terapia Antineoplásica). 

 
 
6ª QUESTÃO – A Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde (SVS/MS) nº 344, de 12/05/98, foi publicada para aprovar o regulamento 
técnico sobre os medicamentos sujeitos a controle especial. Considerando o seu 
conteúdo e a importância do correto e efetivo controle dessa categoria de 
medicamentos, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários também 

poderão ser feitas quando para uso humano, desde que tragam a correta 
identificação do paciente e do prescritor. 

B. (   ) A Notificação de Receita (NR) é exigida para pacientes internados nos 
estabelecimentos hospitalares. Além da NR, também é exigido, para a 
dispensação, a receita ou outro documento equivalente (prescrição diária de 
medicamento). 

C. (   ) As substâncias e medicamentos constantes nesse Regulamento Técnico, 
quando nos estabelecimentos hospitalares, poderão ser armazenados, na 
área de dispensação, em local comum, não havendo necessidade de 
ambiente segregado. 

D. (   ) A prescrição e o aviamento de fórmulas contendo associação medicamentosa 
das substâncias anorexígenas e ansiolíticas são proibidas. 

 
 
7ª QUESTÃO – Buscando garantir condições para segurança e qualidade dos 
medicamentos consumidos no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) editou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 59, de 24/11/09, onde 
definiu mecanismos para rastreamento de medicamentos, por meio de tecnologia de 
captura, armazenamento e transmissão eletrônica. Com base nessa Resolução 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) Os medicamentos que se apresentam em embalagens hospitalares e 

fracionáveis poderão conter mecanismos de identificação e segurança que 
possibilitem o rastreamento do produto em sua unidade de dispensação. 

B. (   ) É de responsabilidade dos fabricantes de medicamentos a aplicação das 
etiquetas de segurança, contendo o código de barras bidimensional, em cada 
unidade de medicamentos a ser comercializado no território brasileiro. 

C. (   ) Para fins de rastreamento, apenas as etapas de transporte, armazenagem e 
dispensação de medicamentos deverão ser registradas e estar disponíveis 
aos órgãos de fiscalização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

D. (   ) O código de barras bidimensional (Datamatrix) é a tecnologia definida para a 
captura e transmissão eletrônica de dados necessários ao rastreamento de 
medicamentos no Brasil. 
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8ª QUESTÃO – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou, em 
27/06/00, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 59, tendo em vista a 
necessidade de instituir e implementar os requisitos de Boas Práticas de Fabricação 
para os fabricantes e distribuidores de produtos médicos. Para a Farmácia Hospitalar 
é muito importante selecionar aqueles que atendam integralmente aos requisitos 
dessa norma, assegurando que os produtos adquiridos sejam seguros e eficazes, 
evitando-se maiores riscos para os pacientes. Considerando o conteúdo desta RDC, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) Cada fabricante deverá manter registros de distribuição que incluam ou que 

façam referência a: (1) nome e endereço do consignatário; (2) identificação e 
quantidade de produtos; e (3) qualquer controle numérico utilizado para 
rastreabilidade. 

B. (   ) Os requisitos desta norma são aplicáveis a qualquer produto médico que seja 
fabricado no país. Para aqueles importados e distribuídos por meio de seus 
representantes legais, deverá ser respeitada a legislação da origem do país 
fabricante. 

C. (   ) Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para o controle 
das áreas de estoque de componentes, materiais de fabricação e produtos 
acabados para evitar inversões (trocas), danos, deterioração ou outros efeitos 
adversos. 

D. (   ) Cada fabricante deverá identificar cada unidade, lote ou partida de produtos 
de elevado risco (classe III ou IV) com um número de controle. Essa 
identificação deverá ser registrada no registro histórico do produto. 

 
 

9ª QUESTÃO – Considerando os requisitos mínimos para o funcionamento dos 
Serviços de Terapia Antineoplásica (STA), com base na Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) nº 220, de 21/09/04, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários à manipulação da 

Terapia Antineoplásica (TA) são: (1) luvas (tipo cirúrgica) de látex, sem talco e 
estéreis; (2) avental longo de uso restrito a área de preparação, com baixa 
liberação de partículas, baixa permeabilidade, frente fechada, com mangas 
longas. 

B. (   ) Antes do processo de desinfecção para entrada na área de manipulação, os 
produtos podem ser inspecionados, aleatoriamente, para verificar a sua 
integridade física, ausência de partículas e as informações dos rótulos. 

C. (   ) Nos casos de interrupção do funcionamento da Cabine de Segurança 
Biológica (CSB), ainda é possível manter a atividade de manipulação dos 
medicamentos da Terapia Antineoplásica (TA) por até 30 minutos, sem 
comprometimento dos aspectos de segurança para o manipulador. 

D. (   ) A contaminação de pessoal, gerada por contato ou inalação dos 
medicamentos da terapia antineoplásica em qualquer das etapas do processo, 
é considerada um Acidente Ambiental em Terapia Antineoplásica. 
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10ª QUESTÃO – Tendo em vista que a otimização da terapia medicamentosa é 
função precípua da Farmácia Hospitalar e das Farmácias de outros serviços de saúde, 
visando aumentar a efetividade da intervenção terapêutica, promovendo o uso 
racional de medicamentos, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) Cabe ao médico assistente selecionar os pacientes que necessitam de 

monitoramento permanente e implementá-lo. 
B. (   ) As prescrições médicas devem ser analisadas pelo farmacêutico, quanto a 

seus componentes, quantidade, qualidade, compatibilidade, interações, 
possibilidade de reações adversas e estabilidade, entre outros aspectos 
relevantes. 

C. (   ) O farmacêutico deve ter acesso à história medicamentosa contida no 
prontuário do paciente e a outros dados básicos referentes ao tratamento. 

D. (   ) Deve-se realizar o levantamento da história medicamentosa de pacientes pré-
selecionados. 

 
 
11ª QUESTÃO – A levigação é um processo de redução do tamanho de partículas 
sólidas por trituração em um gral ou espatulação, utilizando uma pequena quantidade 
de líquido ou de uma base fundida na qual o sólido não seja solúvel. Sobre a 
miscibilidade dos agentes de levigação, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) Glicerina - miscível com óleos fixos (exceto óleo de rícino) imiscível com água, 

álcool, propilenoglicol, PEG 400, e óleo de rícino. 
B. (   ) PEG 400 - miscível em água, álcool, glicerina e propilenoglicol, imiscível com 

óleo mineral e óleos fixos. 
C. (   ) Polisorbato 80 - miscível com água, álcool, propilenoglicol e PEG 400, 

imiscível com óleo mineral e óleos fixos. 
D. (   ) Propilenoglicol - miscível com óleo mineral e outros óleos fixos incluindo óleo 

de rícino, imiscível com água, álcool, glicerina e PEG 400. 
 
 
12ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Caracteriza-se como um agente 
lubrificante: 
 
A. (   ) Glicolato sódico de amido. 
B. (   ) Carbonato de magnésio. 
C. (   ) Estearato de magnésio. 
D. (   ) Sílica coloidal. 
 

 

13ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA. Os resultados de vários estudos 
comprovaram que tanto no sistema de distribuição coletivo, como também 
individualizado, em média, para cada seis doses administradas ao paciente uma 
estava errada. As principais causas de erros de administração de medicamentos 
relacionados nestes estudos foram: 
 
A. (   ) Falta de conhecimento amplo sobre estabilidade, incompatibilidade, e 

armazenamento de medicamentos por parte da enfermagem. 
B. (   ) Má qualidade da grafia médica. 
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C. (   ) Dificuldade do auxiliar de farmácia de correlacionar o nome do fármaco com 
especialidades farmacêuticas ou vice-versa. 

D. (   ) Fato de o médico não fazer uma nova prescrição a cada dia, apenas colocar 
no prontuário do paciente, a informação “manter prescrição”. 

 
 
14ª QUESTÃO – A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) é a unidade de 
assistência farmacêutica que serve para guarda de medicamentos e correlatos, onde 
são realizadas atividades quanto à correta recepção, estocagem e distribuição. 
Marque a alternativa INCORRETA quanto às atividades operacionais e de 
planejamento da CAF: 
 
A. (   ) Receber requisições das unidades assistenciais e da dispensação, 

promovendo a separação, distribuição e registro de saídas. 
B. (   ) Receber os produtos comprados acompanhados das notas fiscais e conferi-

los, adotando as normas técnicas de recebimento de produtos farmacêuticos. 
O recebimento deve seguir rotina escrita, descrita no manual da farmácia. 

C. (   ) Realizar os lançamentos de entrada por meio de sistema informatizado ou 
manual e guardar os produtos em locais apropriados de acordo com as 
normas técnicas. 

D. (   ) Conservar os medicamentos em condições seguras, preservando a qualidade, 
sendo que o primeiro medicamento a entrar é o último a sair, considerando o 
prazo de validade, para movimentação dos medicamentos. 

 
 
15ª QUESTÃO – Os métodos restritivos de controle de antimicrobianos geralmente 
são mesclagens de medidas educativas com restrições de maior ou menor 
intensidade. Sobre os métodos restritivos de controle de antimicrobianos, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) Fornecimento ao prescritor de informações sobre o uso de antimicrobianos 

pela equipe multiprofissional, baseada em estudos epidemiológicos da 
instituição. 

B. (   ) Educação continuada para prescritores. 
C. (   ) Necessidade de preenchimento de formulário para fornecimento de 

antimicrobianos. 
D. (   ) Análise de casos específicos de infecções por clínica revisando o diagnóstico, 

tratamento e aspectos microbiológicos. 
 
 

16ª QUESTÃO – As formas farmacêuticas de uso parenteral representam grande 
avanço no desenvolvimento de formulações feito pelas ciências farmacêuticas, já que 
elas poupam grande número de fases do processo de absorção das drogas. Dentre as 
principais vantagens dessa via, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) Possibilita a administração de medicamentos mesmo sem a cooperação do 

paciente. 
B. (   ) Proporciona menores níveis sanguíneos em tempo menor. 
C. (   ) Favorece a administração de medicamentos que não são absorvidos pelo 

trato gastrointestinal. 
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D. (   ) Permite a administração de medicamentos que poderiam ser degradados ao 
longo do trato gastrointestinal pelo suco gástrico, suco entérico ou enzimas 
presentes nesse meio. 

 
 

17ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA. Os antifúngicos usados por via 
interna são: 
 
A. (   ) Miconazol. 
B. (   ) Nistatina. 
C. (   ) Griseofulvina. 
D. (   ) Cetaconazol. 
 
 
18ª QUESTÃO – O interesse que a emulsificação tem na tecnologia farmacêutica 
deriva da circunstância de tornar possível a administração, numa única mistura de 
substâncias hidro e lipossolúveis, a qual, conforme o fim a que se destina, poderá 
apresentar uma emulsão para uso interno ou externo. Sobre a finalidade da 
emulsificação, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) As emulsões para aplicação externa tanto podem ser do tipo O/A como A/O, 

tornando-se possível preparar fórmulas de consistência muito variável. 
B. (   ) As emulsões destinadas a serem administradas por via oral pertencem 

exclusivamente ao tipo A/O. 
C. (   ) Nestes últimos anos tem-se proposto a administração, por via parenteral, de 

óleos alimentares e medicinais sob a forma de emulsão do tipo O/A. 
D. (   ) Em certos casos torna-se possível corrigir o gosto desagradável de algumas 

substâncias hidrossolúveis que figuram na mesma emulsão O/A recorrendo a 
uma dupla emulsificação. 

 
 

19ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA. São propriedades a que devem 
obedecer aos corantes para uso farmacêutico: 
 
A. (   ) Serem estáveis a variações de pH e em presença de oxidantes e redutores. 
B. (   ) Terem grande capacidade de coloração em concentrações mínimas. 
C. (   ) Serem lipossolúveis. 
D. (   ) Não possuírem odor e gosto desagradáveis. 
 
 

20ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA quanto às cápsulas gelatinosas: 
 
A. (   ) Classificam-se em cápsulas moles ou elásticas, quando o invólucro é apenas 

constituído por gelatina, e cápsulas duras sempre que aquele é formado por 
gelatina adicionada de emolientes. 

B. (   ) Podem ter forma cilíndrica, arredondada nos extremos, e são formadas por 
duas partes abertas numa extremidade, com diâmetros ligeiramente iguais. 

C. (   ) Podem ser administradas apenas por via bucal. 
D. (   ) A medida que vai sendo mais elevado o seu número, vai diminuindo a 

capacidade dos invólucros. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A mulher do vizinho 
Fernando Sabino 

Contaram-me que na rua onde mora (ou morava) um conhecido e antipático general 
de nosso Exército morava (ou mora) também um sueco cujos filhos passavam o dia 
jogando futebol com bola de meia. Ora, às vezes acontecia cair a bola no carro do 
general e um dia o general acabou perdendo a paciência, pediu ao delegado do bairro 
para dar um jeito nos filhos do sueco. 

O delegado resolveu passar uma chamada no homem, e intimou-o a comparecer à 
delegacia. 

O sueco era tímido, meio descuidado no vestir e pelo aspecto não parecia ser um 
importante industrial, dono de grande fabrica de papel (ou coisa parecida), que 
realmente ele era. Obedecendo a ordem recebida, compareceu em companhia da 
mulher à delegacia e ouviu calado tudo o que o delegado tinha a dizer-lhe. O delegado 
tinha a dizer-lhe o seguinte: 

 

— O senhor pensa que só porque o deixaram morar neste país pode logo ir fazendo o 
que quer? Nunca ouviu falar numa coisa chamada AUTORIDADES CONSTITUÍDAS? 
Não sabe que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa 
chamada EXÉRCITO BRASILEIRO que o senhor tem de respeitar? Que negócio é 
este? Então é ir chegando assim sem mais nem menos e fazendo o que bem entende, 
como se isso aqui fosse casa da sogra? Eu ensino o senhor a cumprir a lei, ali no 
duro: dura lex! Seus filhos são uns moleques e outra vez que eu souber que andaram 
incomodando o general, vai tudo em cana. Morou? Sei como tratar gringos feito o 
senhor. 

Tudo isso com voz pausada, reclinado para trás, sob o olhar de aprovação do escrivão 
a um canto. O sueco pediu (com delicadeza) licença para se retirar. Foi então que a 
mulher do sueco interveio: 

—Era tudo que o senhor tinha a dizer a meu marido? 

O delegado apenas olhou-a espantado com o atrevimento. 

— Pois então fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o senhor. Meu 
marido não e gringo nem meus filhos são moleques. Se por acaso incomodaram o 
general ele que viesse falar comigo, pois o senhor também está nos incomodando. E 
fique sabendo que sou brasileira, sou prima de um major do Exército, sobrinha de um 
coronel, E FILHA DE UM GENERAL! Morou? 

Estarrecido, o delegado só teve forças para engolir em seco e balbuciar 
humildemente: 

— Da ativa, minha senhora? 

E ante a confirmação, voltou-se para o escrivão, erguendo os braços desalentado: 

— Da ativa, Motinha! Sai dessa... 

 
Texto extraído do livro "Fernando Sabino - Obra Reunida - Vol.01", Editora Nova Aguiar - Rio de Janeiro, 1996, pág. 872. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
21ª QUESTÃO – Conforme se vê no primeiro parágrafo do texto, o autor optou em 
iniciar a narrativa com um verbo na primeira pessoa do plural e depois pela colocação 
de verbos entre parênteses. Sobre o uso desse tipo de estrutura, é CORRETO afirmar 
que: 
 
A. (   ) Trata-se de uma estratégia que visa o não comprometimento do autor com a 

história narrada. 
B. (   ) Trata-se de uma estratégia que visa o comprometimento do autor com a 

história narrada. 
C. (   ) Diz respeito à estética do texto e não está relacionado ao comprometimento 

do autor com o texto narrado. 
D. (   ) É apenas uma opção do autor e não se relaciona à estética e ao 

comprometimento do autor com a história narrada. 
 
 
22ª QUESTÃO – No quarto parágrafo, é CORRETO afirmar que a expressão utilizada 
pelo autor, “(...) só porque o deixaram morar neste país pode logo ir fazendo o que 
quer?”, demonstra: 
 
A. (   ) O sentimento de patriotismo do Delegado. 
B. (   ) O sentimento de xenofobia do Delegado. 
C. (   ) A extrema dedicação do Delegado no cumprimento às leis. 
D. (   ) A aceitação do imigrante estrangeiro em nosso país. 
 
 
23ª QUESTÃO – Considerando o destaque dado às autoridades do Exército Brasileiro 
no texto, é CORRETO afirmar que a narrativa apresenta elementos pertencentes ao 
seguinte período histórico do Brasil. 
 
A. (   ) Promulgação da Constituição Federal de 1988. 
B. (   ) Movimento Diretas Já. 
C. (   ) Período da Ditadura Militar. 
D. (   ) Revolta da chibata. 
 
 
24ª QUESTÃO – Sobre a expressão: “E fique sabendo que sou brasileira, sou prima 
de um major do Exército, sobrinha de um coronel, E FILHA DE UM GENERAL! 
Morou?”, é CORRETO afirmar que ela reflete a um antigo hábito brasileiro utilizado 
para: 
 
A. (   ) Mostrar-se imputável e influente. 
B. (   ) Demonstrar a decepção em ser brasileira. 
C. (   ) Demonstrar o orgulho de ser brasileiro. 
D. (   ) Mostrar-se inimputável e influente. 
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25ª QUESTÃO – Com relação ao modo de agir do delegado no trecho “Tudo isso com 
voz pausada, reclinado para trás, sob o olhar de aprovação do escrivão a um canto.” é 
CORRETO afirmar: 
 
A. (   ) A voz pausada do delegado e sua postura relaxada, reclinado para trás, foi 

apenas uma estratégia utilizada para descontrair o ambiente da entrevista 
com o sueco. 

B. (   ) Demonstra a maneira polida do autor se referir aos bons serviços prestados 
pelas autoridades da época. 

C. (   ) A voz pausada do delegado e sua postura relaxada, reclinado para trás, foi 
apenas uma estratégia utilizada para recepcionar bem o sueco. 

D. (   ) Demonstra a maneira irônica do autor referir-se aos desmandos das 
autoridades da época. 

 
 
26ª QUESTÃO – Considerando que as expressões “casa da sogra” e “vai tudo em 
cana”, bem como as palavras “moleques”, “morou” e “gringos” estão presentes no 
texto em contexto que marcam uma época, marque a alternativa CORRETA em 
relação ao uso dessas expressões e palavras no texto e em contexto diverso do texto: 
 
A. (   ) A palavra “morou” não foi utilizada no texto como gíria para alcançar o sentido 

que emerge da palavra entendeu e será sempre vista como gíria se utilizada 
em outro contexto. 

B. (   ) As palavras “gringos” e “moleques” não podem ser consideradas no texto 
como uma forma pejorativa de se referir ao sueco e aos filhos dele. Mesmo 
em outro contexto de uso, essas palavras jamais serão consideradas como 
gíria ou algo pejorativo. 

C. (   ) A expressão “casa da sogra” foi utilizada no texto como gíria para se referir a 
ambientes desprovidos de regras, mas pode ser utilizada em outro contexto 
em seu sentido literal. 

D. (   ) A expressão “vai tudo em cana”, não remete ao ato de prender alguém e 
possui um sentido literal que pode ser utilizado em outro contexto. 

 
GRAMÁTICA 

 
27ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA em relação ao uso dos advérbios 
onde e aonde: 
 
A. (   ) Estou na escola aonde estudei, ao sair daqui, onde irei? 
B. (   ) Estou na escola onde estudei, ao sair daqui, aonde irei? 
C. (   ) Estou na escola onde estudei, ao sair daqui, onde irei? 
D. (   ) Estou na escola aonde estudei, ao sair daqui, aonde irei? 
 
 
28ª QUESTÃO – Em relação ao uso da crase, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Referia-me à cidade de Belo Horizonte quando lhe disse que era bela. 
B. (   ) Faltei à sessão plenária de ontem. 
C. (   ) A carta foi escrita à lápis. 
D. (   ) Sempre que necessito de roupas limpas recorro à minha mãe. 
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29ª QUESTÃO – Escolha a alternativa CORRETA que apresenta um exemplo de 
verbo defectivo: 
 
A. (   ) Cantar. 
B. (   ) Abolir. 
C. (   ) Dizer. 
D. (   ) Guiar. 
 
 
30ª QUESTÃO – Quanto ao uso do pronome relativo, marque a alternativa 
CORRETA. 
 
A. (   ) Incentivamos a literatura, cuja é importante na absorção de conhecimentos. 
B. (   ) Reli o poema de Fernando Pessoa, cujo me emocionou muito. 
C. (   ) Encontrei o estudante que foi aprovado no vestibular 2013. 
D. (   ) Na vida, conhecemos pessoas, de quem não nos lembramos os nomes. 
  
 
31ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA em relação à concordância das 
formas com o apassivador se: 
 
A. (   ) Vende-se casas. 
B. (   ) Deve-se comer alimentos saudáveis. 
C. (   ) Vendem-se casa. 
D. (   ) Devem-se comer alimentos saudáveis. 
 
 
32ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que apresenta um exemplo de 
metonímia: 
 
A. (   ) João se alimenta como um pássaro. 
B. (   ) As fêmeas cassam para o rei dos animais. 
C. (   ) Gosto de ler Machado à noite. 
D. (   ) Antônio foi um burro. 

 
MATEMÁTICA 

 
33ª QUESTÃO – A Folha de Pagamento Mensal de uma grande empresa, em maio, 
foi de R$ 759.000,00. Foi concedido um reajuste de 16%. O crescimento vegetativo da 
folha, que corresponde à variação mensal média, é de 0,20%. Com estas variações, 
qual será o valor desta Folha de Pagamento no mês de maio? 
 
A. (   ) R$ 883.965,28 
B. (   ) R$ 808.440,45 
C. (   ) R$ 762.040,00 
D. (   ) R$ 775.800,00 
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34ª QUESTÃO – O resultado da expressão (-1)³ + 1² - { - 1³. [ - 2² + ( - 1)³ ] + ( - 5)² } - 
6 é: 
 
A. (   ) - 36. 
B. (   ) 24. 
C. (   ) - 34. 
D. (   ) 14. 
 
 
35ª QUESTÃO – Uma empresa, dividida em 200 cotas de participação, possui cinco 
sócios, A, B, C, D e E, com a seguinte distribuição nas cotas: A com 30, B com 48 e C 
com 42, sendo que os sócios D e E possuem a mesma quantidade de cotas. Para que 
todos tenham a mesma participação nas cotas da empresa, a variação percentual na 
quantidade de cotas de cada um deles será de: 
 
A. (   ) A, 33,33%; B, - 16,67%; C, - 4,76%; D, 0% e E, 0%. 
B. (   ) A, 10%; B, 6%; C, - 18%; D, - 2% e E, - 2%. 
C. (   ) A, 15,5%; B, - 15%; C, - 10,6%; D, 4% e E, 8%. 
D. (   ) A, 26,3%; B, 35%; C, - 8,6%; D, 2% e E, 2%. 
 
 
36ª QUESTÃO – Para x = - 3a + 2b e y = 3b + 2a, qual será o resultado da expressão 
(2x - 3y)/(2y - 3x)? 
 
A. (   ) 5b + 12a / 5a. 
B. (   ) - (5b + 12a) / 13a. 
C. (   ) (a+ b) / (2a – 3b). 
D. (   ) 3a + 2b. 
 
 
37ª QUESTÃO – A soma 101,02 dm³ + 45.000 litros - 2,5 m³ corresponde a: 
 
A. (   ) 142,5 cm³. 
B. (   ) 142,5 dm³. 
C. (   ) 42.000 litros. 
D. (   ) 42,601 m³. 

 
DIREITOS HUMANOS 

 
38ª QUESTÃO – De acordo com a Lei nº 11.340, de 07/08/2006, que cria mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) O assaltante que rouba a mulher em via pública e lhe desfere um soco para 

facilitar sua fuga pratica violência contra a mulher de acordo com a lei. 
B. (   ) O isolamento da mulher do convívio da sociedade e de seus entes queridos é 

uma forma de violência doméstica contra a mulher. 
C. (   ) A mulher injuriada por seu chefe no ambiente de trabalho em razão do se 

gênero não pode ser considerada vítima de violência doméstica e familiar. 
D. (   ) Constitui violência patrimonial de acordo com a lei de violência doméstica a 

mulher que tem seus móveis destruídos pela enchente. 
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39ª QUESTÃO – De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, em seu artigo 5º e seus incisos que trata dos direitos e deveres individuais e 
coletivos, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 

autorização desde que seu estatuto de funcionamento esteja em concordância 
com parâmetros de funcionamento do governo estatal. 

B. (   ) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

C. (   ) A lei penal não retroagirá, salvo para punição do réu. 
D. (   ) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática da tortura, peculato, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

 
 
40ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos é 
CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem quaisquer 
distinções. 

B. (   ) Os direitos humanos somente serão exercidos em países que assinarem 
tratados com a ONU. 

C. (   ) A escravidão ou servidão bem como o tráfico de escravos só serão mantidas 
em países cuja prática da escravidão é considerada dever religioso. 

D. (   ) Todo ser humano tem direito a liberdade de opinião e expressão; este direito 
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios desde que dentro das 
fronteiras de seu país de origem. 
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO 
 
1. Redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema:  

“Desafios da atividade de segurança pública face à realização do evento Copa 

do Mundo de 2014 no Estado de Minas Gerais”. 

2. Em sua dissertação procure ter claro, antes de começar a escrever, o que você 

pensa sobre o assunto. 

3. Escreva seu texto numa linguagem impessoal, defendendo sua ideia por meio de 

uma análise com argumentos sólidos e consistentes, não apenas “achando” alguma 

coisa sobre o assunto. 

4. Um bom texto é aquele que requer leitura sem esforço, e não aquele de difícil 

compreensão – embora, com frequência, seja necessário um grande esforço da parte 

de quem escreve para conseguir tal efeito. 

5. Respeite as regras gramaticais e ordene os pensamentos em uma sequência 

metódica e lógica, transformando-os em palavras claras e expressivas, evitando que o 

leitor tenha que se esforçar para decifrá-las. 

6. DÊ UM TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO, escrevendo-o no local apropriado do 

impresso para a produção da redação. 

7. Desenvolva a sua dissertação no máximo em 30 (trinta) linhas e no mínimo em 120 

(cento e vinte) palavras. 

8. O valor da redação é de 100 (cem) pontos. 

9. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 

10. Você pode escrever com letra cursiva ou de fôrma. Qualquer que seja sua opção, 

DIFERENCIE LETRAS MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS. 
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RASCUNHO 
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