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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena 

de exclusão do Processo Seletivo:  

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais 

ou anotações;  

b) Comunicação entre candidatos;  

c) Uso de máquina calculadora;  

d) Uso de relógio de qualquer tipo;  

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, 

palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou 

transmissor;   

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios 

similares;  

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;  

  

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o 

Cartão Resposta;  

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais 

de uma resposta, ementa ou rasura;  

- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta 

esferográfica, de tinta azul ou preta;   

- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;   

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o 

Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;  

- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais 

assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a 

conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na 

referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os 

Cartões-Resposta;   

- A Prova escrita terá início às 14h00min com término às 16h00min. A duração 

mínima para realização da prova é de 1 hora, com tempo máximo de 2 horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão 

composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa 

correta;   

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e 

se a quantidade de questões está correta;   

- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, 

que será o único documento válido para a correção das provas.   

- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do 

candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.  

  

BOA PROVA!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda: 

Luto 

A perda de um ente querido é uma das experiências mais dolorosas. Nossa 
identidade e o senso de pertencer a um grupo são inseparáveis daqueles que nos 
cercam. Quando um deles se vai, deixa um espaço vazio na rede social que nos dá 
suporte, e cria sensação de isolamento. 

 Estar de luto abala a integridade do psiquismo e provoca sintomas fisiológicos 
que evoluem com o passar do tempo. Finalmente, a medicina e a psicologia têm 

procurado estudá‐los, nos últimos anos. O The New England Journal of Medicine 
traz uma revisão sobre o tema.  

O luto tem uma fase aguda que envolve respostas à separação e ao estresse. É 
caracterizada por saudades, sentimentos de perda, tristeza, pensamentos e imagens 
da pessoa falecida. Ouvir a voz, ver e sentir sua presença podem representar formas 
de alucinações benignas, sem significado psicopatológico.  

Nessa fase, costuma haver confusão a respeito da própria identidade e do papel 

no ambiente social, tendência a afastar‐se das atividades habituais, desesperança e 
diferentes graus de apatia. Os sintomas incluem ansiedade, disforia, raiva e 
depressão, associados a alterações fisiológicas: taquicardia, aumento da pressão 
arterial, da produção dos hormônios envolvidos no estresse, distúrbios de sono e 
deficiência imunológica.  

No período que se segue ao falecimento, aumenta o risco de infarto do miocárdio, 
das cardiopatias de estresse, de distúrbios de humor e ansiedade e do abuso de 
drogas lícitas ou não.  

Vem, em seguida, a fase de adaptação, caracterizada por alternâncias 
imprevisíveis entre aceitação e emoções negativas. A intensidade do luto diminui 
gradativamente com o passar dos meses, embora os sintomas possam retornar em 
momentos de dificuldade e em ocasiões especiais – aniversário Natal. Pensamentos 
e comportamentos característicos da falta de adaptação e desgostos da vida 
cotidiana podem interromper os mecanismos adaptativos e provocar regressão à 
fase aguda.  

As complicações do luto estão associadas a distúrbios do sono, abuso de drogas, 
ideações suicidas, depressão da imunidade, doenças cardiovasculares e dificuldade 
para seguir tratamentos de outros problemas de saúde, como hipertensão ou 
diabetes. 

 A característica principal é a tristeza profunda e prolongada, acompanhada de 
pensamentos insistentes ou imagens da pessoa falecida, raiva, sentimento de culpa, 
descrédito e inadequação para aceitar a realidade. Enquanto alguns procuram evitar 
situações que lhes tragam a lembrança da perda, há os que se apegam às roupas e 
objetos da pessoa que se foi.  

Frustrados por não conseguir ajudar, amigos e parentes se afastam, aumentando 
a sensação de isolamento e a crença de que a felicidade só era possível na 
companhia do ente querido, que não está mais neste mundo. 

 O tratamento de escolha é a psicoterapia, de preferência conduzida por 
especialistas em lidar com situações de luto, profissionais difíceis de encontrar. 
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 O objetivo da terapia é restaurar a autoconfiança, o entusiasmo para planejar o 
futuro e ajudar a pensar na morte sem evocar culpa revolta ou ansiedade. O papel 
dos antidepressivos é controverso, porque faltam estudos bem conduzidos. A 

maioria dos psiquiatras, no entanto, procura prescrevê‐los em conjunto com a 
psicoterapia. Embora limitada, a experiência sugere que os resultados são melhores 
com a associação. 

                               (Disponível em: http://drauziovarella.com.br/drauzio/luto/. Acesso em: 08/10/2015. Adaptado.) 

 

 

 

1). Segundo informações do texto é correto afirmar que: 

(A)  a cor do luto é um ato cultural muito diversificado. 

(B)  a perda de um ente querido é uma experiência triunfante. 

(C)  o luto se refere a um conjunto de reações a uma perda significativa. 

(D)  o luto tem uma fase aguda que envolve respostas à separação e ao estresse. 

(E)  a intensidade do luto aumenta gradativamente com o passar dos meses. 

 

 

 

2). De acordo com as ideias do texto, pode-se inferir que: 

(A)  As sociedades utilizam diferentes cores para simbolizar a morte. 

(B)  O luto tem diferentes formas de expressão em culturas distintas. 

(C)  Algumas pessoas se apegam às roupas e objetos da pessoa que se foi. 

(D)  Lembranças de valores emocionais, como mudanças de casa e de país 

remetem ao processo de luto. 

(E)  Nenhuma alternativa está de acordo com o texto. 
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3). Observe a figura e assinale a alternativa que complete corretamente a 

lacuna: 

 

 

 

(A) Porque 

(B) Por que 

(C) Por quê 

(D) Porquê 

(E) Nenhuma das alternativas 

 

4). Leia o texto abaixo e responda a questão: 

Ciclovia 

 As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população em geral, em 

especial nos ciclistas leigos. A crença que só a segregação do ciclista em relação 

ao trânsito proporciona segurança no pedalar é muito enraizada. A realidade 

apresentada por pesquisas mostra que não é bem assim. Não resta dúvidas que 

ciclovias têm qualidades, mas não existe milagre e elas também apresentam 

seus pontos fracos. Talvez o ponto mais forte do conceito ciclovia esteja no 

imaginário das pessoas. Ciclovia é uma dentre várias opções técnicas de 

segurança de trânsito para melhoria da vida do ciclista. Ela pode ou não ser a 

opção mais segura ou apropriada. Em várias situações é mais apropriado ter 

faixas para ciclistas, sinalização, trânsito partilhado ou mesmo não fazer 

absolutamente nada. Em cidades de pequeno porte ou no interior de bairros 

onde o trânsito é de baixa velocidade e tranquilo, ciclovias provavelmente são 

totalmente desnecessárias. A matemática é simples: a quase totalidade dos 

acidentes envolvendo ciclistas acontece em cruzamentos, portanto resolvendo 

estes pontos, o índice de acidentes envolvendo ciclistas praticamente zera. E aí 
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vem o detalhe: não existe ciclovia sem algum tipo de cruzamento. Mas há outros 

fatores a ponderar antes de optar pela ciclovia. Para criar uma via apropriada é 

necessário tirar espaço de alguém, seja dos veículos motorizados ou até mesmo 

dos pedestres, o que faz com que processo de implementação seja realizado no 

mínimo com alguma espécie de atrito. Ciclovia é sempre a opção mais 

complicada de ser implementada e a mais cara. Os altos custos de sua 

manutenção também devem ser levados em consideração ou então o dinheiro 

investido será jogado no lixo. 

“As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população em geral, em 

especial nos ciclistas leigos”; essa observação inicial do texto: 

 (A) é explicada na progressão do texto. 

 (B) é contrariada pelo conteúdo do texto.  

 (C) é discutida em seus vários aspectos.  

 (D) é confirmada por estudos especializados. 

 (E) é vista como uma opinião equivocada. 

 

MATEMÁTICA 

5). Uma placa de isopor tem 2,3cm de espessura. Joana empilhou 35 placas 

como essa. Qual é a altura dessa pilha de isopor? 

 

(A) 80,5 cm.  

(B) 81,5 cm. 

(C) 81 cm. 

(D) 82 cm. 

(E) 83 cm. 

 

 

6). Pedro fez uma prova que tinha 80 questões. Acertou 75% delas e não 

respondeu 10%. Quantas questões Pedro errou? 

(A) 10.  

(B) 11. 

(C) 12. 

(D) 13. 

(E) 14. 
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7). Para cada 2 automóveis que vende, Joaquim ganha R$ 200,00 de comissão. 

Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? 

(A) R$ 1.100,00.  

(B) R$ 1.200,00. 

(C) R$ 1.300,00. 

(D) R$ 1.400,00. 

(E) R$ 1.500,00. 

 

 

8). Enzo vive na cidade de Buffalo. Ele ouviu na rádio que outra cidade está 6ºC 

mais quente que Buffalo. 

 

 

Qual cidade está 6ºC mais quente que Buffalo? 

(A) Toronto 

(B) Niagara Falls 

(C) Syracuse 

(D) Rochester 

(E) Nenhuma das alternativas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

9). A globalização é considerada, por alguns estudiosos, como a expressão 

máxima do sistema capitalista em nível mundial. Acerca disso, assinale a 

alternativa correta: 

(A) A modernização tecnológica possibilitou a nacionalização equitativa dos 

sistemas produtivos pelo mundo. 

(B) A globalização ampliou apenas o poder político dos Estados nacionais e 

possibilitou o desaparecimento dos conflitos entre países. 

(C) A mão-de-obra qualificada acelerou o fluxo migratório mundial, permitindo um 

acesso de todos, sem exceção, à globalização. 

(D) Aos países desenvolvidos, a globalização permitiu maior inclusão social e 

participação democrática da população. 

(E) A globalização pode ser considerada um processo de intensificação de trocas 

econômicas, intercâmbio cultural e avanços tecnológicos e informacionais. 

 

10). O medicamento genérico foi criado no Brasil pela Lei no. 9.787, de 10 de 

fevereiro de 1999. De acordo, com essa lei, sobre o medicamento genérico, 

assinale a alternativa correta:  

a) O medicamento genérico é aquele que apresenta, com o medicamento de 

referência, a característica de intercambiabilidade, estabelecida por testes de 

bioequivalência.  

b) O medicamento genérico é aquele que possui o(s) mesmo(s) princípios ativos, 

a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e 

indicação (terapêutica, preventiva ou diagnóstica) do medicamento similar 

registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária.  

c) O medicamento genérico é aquele que possui o(s) mesmo(s) princípios ativos, 

a mesma concentração, forma farmacêutica, posologia e indicação (terapêutica, 

preventiva ou diagnóstica) do medicamento de referência registrado no órgão 

federal responsável pela vigilância sanitária, sua diferença está unicamente na 

via de administração.  

d) O medicamento genérico é aquele que apresenta o menor custo. 

e) O medicamento genérico é aquele que é utilizado apenas pelas classes 

menos favorecidas brasileira, pois é de baixo custo e não necessita de testes de 

bioequivalência. 
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11). O sol e os ventos abundantes no Brasil podem oferecer solução para os 

problemas com energia elétrica. A produção de energia através dos ventos 

denomina-se: 

(A) Solar. 

(B) Eólica. 

(C) Ventosa. 

(D) Solarização. 

(E) Brisólica. 

 

12). Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas, 

também emitimos CO2, um dos principais gases do efeito estufa. Algumas 

atitudes simples, não só em relação à energia, podem ajudar a diminuir o impacto 

ambiental. Das atitudes abaixo, assinale a que NÃO contribui para salvaguardar 

a integridade do planeta: 

(A) Buscar o uso racional dos elementos naturais dos ambientes terrestres. 

(B) Tirar da tomada os aparelhos que não estão em uso. 

(C) Criar novas tecnologias que assegurem a preservação da natureza. 

(D) Trocar lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. 

(E) Controlar absolutamente o crescimento populacional e romper o ritmo da 

expansão econômica e marítima, principais fatores do desequilíbrio mundial. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

13). Sempre que vai à feira, Maria toma uma água de coco; sempre que vai à 
praia, Maria também toma uma água de coco. Hoje Maria não tomou água de 
coco. Assim podemos concluir que hoje: 

(A) Maria foi à praia, mas não foi à feira; 
(B) Maria foi à feira, mas não foi à praia; 
(C) Maria não foi à praia nem à feira; 
(D) Maria foi à praia e à feira; 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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14). Gérson é funcionário da Prefeitura e está visitando todos os apartamentos 

de um edifício para fazer um cadastramento. O edifício tem dez andares e oito 

apartamentos por andar. Para não pular nenhum apartamento, ele resolveu 

começar pelo 1º andar, visitar todos os apartamentos desse andar e só então 

passar para o 2º andar, e assim por diante. Gérson já visitou 26 apartamentos. 

Ele está, portanto, no seguinte andar: 

(A) 3º. 

(B) 4º. 

(C)  5º. 

(D)  6º. 

(E)  7º. 

 

 

15). Quando Deus decidiu destruir a humanidade, ele deu às pessoas uma 

chance de serem salvas. Deus então mandou construir uma grande arca, pois 

ela representava a salvação. Antes do dilúvio Deus ordenou que entrasse na 

arca casais de animais. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na 

arca? 

(A) 20. 

(B) 40. 

(C)  60. 

(D)  80. 

(E)  nenhum. 

 

 

 

16). Assinale a opção que completa a sequência: 

 

2 – 3 – 4 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – ( ) 

(A) 24. 

(B) 20. 

(C)  23. 

(D)  19. 

(E)  25. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

17). Avalie as afirmações sobre o SUS e seu sistema de gestão, marcando (V) 

para verdadeiro e (F) para falso:  

(__) Compete ao Estado, nas três esferas do governo oferecer todas as 

condições necessárias para que o processo de educação permanente para o 

controle social ocorra, garantindo o pleno funcionamento dos Conselhos de 

Saúde e a realização das ações para a educação permanente e controle social 

dos demais sujeitos sociais. 

 (__) Os Conselhos de Saúde são realizados no mínimo a cada quatro anos, 

propiciando oportunidades de discussão e análise da situação geral de saúde da 

população e estabelecendo orientações para o funcionamento dos serviços de 

saúde do SUS. 

 (__) O SUS segue o princípio da universalidade, entendido como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema. 

 (__) O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica garante o 

acesso a medicamentos utilizados no tratamento de doenças com protocolos e 

diretrizes clínicas definidos.  

(A) V, V, F, F  

(B) V, F, F, V  

(C) V, F, F, F 

(D) F, V, F, V 

(E) V, V, V, V 

 

 

18). O Programa da Saúde da Mulher do SUS fornece, entre outros 

medicamentos, a contracepção de emergência na forma de levonorgestrel 

1,5mg. Sobre este método é INCORRETO afirmar: 

(A) É contra indicado em caso de gravidez confirmada. 

(B) Seu uso é recomendado até 72 horas após a relação sexual desprotegida, 

embora haja eficácia até cinco dias, ou 120 horas, após a relação sexual 

desprotegida.  

(C) Provoca sangramento imediato após seu uso.  
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(D) Se utilizado na primeira fase do ciclo menstrual, antes do pico do hormônio 

luteinizante, altera o desenvolvimento dos folículos, impedindo a ovulação ou a 

retardando por vários dias. 

(E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

 

19). A Organização Mundial de Saúde define Reação Adversa Medicamentosa 

(RAM) como qualquer resposta prejudicial e indesejada a um medicamento 

administrado em doses habituais para profilaxia, diagnóstico, tratamento ou 

modificação de funções fisiológicas. Sobre RAM, assinale a alternativa correta: 

 (A) Reações adversas do tipo A são aquelas incomuns, imprevisíveis e 

potencialmente mais graves. Enquadram-se nessa classificação as reações de 

hipersensibilidade a fármacos, reações idiossincráticas e reações de diversos 

outros mecanismos. Por isso, são difíceis de predizer e também de identificar, 

representam o foco principal da fármaco epidemiologia. 

(B) Reações adversas do tipo B são aquelas incomuns, imprevisíveis e 

potencialmente mais graves. Enquadram-se nessa classificação as reações de 

hipersensibilidade a fármacos, reações idiossincráticas e reações de diversos 

outros mecanismos. Por isso, são difíceis de predizer e também de identificar, 

representam o foco principal da fármaco epidemiologia.  

(C) Reações adversas do tipo E são aquelas observadas com o uso prolongado 

do medicamento, são incomuns e cumulativas.  

(D) Reações adversas do tipo F são aquelas observadas com o uso prolongado 

do medicamento, são incomuns e cumulativas. 

(E) Todas as alternativas são corretas. 

 

 

20). A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neuro-degenerativo, 

progressivo e fatal, que se manifesta por deterioração cognitiva e da memória, 

comprometimento progressivo das atividades de vida diária com uma variedade 

de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. O objetivo do 

tratamento medicamentoso é propiciar a estabilização do comprometimento 

cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária (ou 

modificar as manifestações da doença), com um mínimo de efeitos adversos. 

Dentre os fármacos que podem ser usados no tratamento de DA, a donepezila, 

pode ser iniciada com 5 mg/dia (miligramas/dia) e a dose pode ser aumentada 

para 10 mg/dia (miligramas/ dia), após 4 a 6 semanas, devendo ser administrada 

ao deitar. 
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 Sobre a donepezila, assinale a alternativa correta: 

(A) É um agonista α2 seletivo de ação central  

(B) É um inibidor da monoaminoxidase (MAO), com maior seletividade para a 

MAOB do que para a MAOA 

(C) É um inibidor não-covalente da acetilcolinesterase  

(D) É um agonista nicotínico de ação central 

(E) É um antagonista de receptores dopaminérgicos D4 
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CARTÃO-RESPOSTA 

FARMACÊUTICO 

 

CANDIDATO: ________________________________________________________________ 

RG: ________________________________________  INSCRIÇÃO Nº _____________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

 

 

 

 

 


