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LINGUA PORTUGUESA 

 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 01 A 03. 

 

FEIJÕES OU PROBLEMAS? 

 

Reza a lenda que um monge, próximo de se aposentar, precisava encontrar um sucessor. Entre seus 

discípulos, dois já haviam dado mostras de que eram os mais aptos, mas apenas um o poderia. Para sanar as 

dúvidas, o mestre lançou um desafio, para por a sabedoria dos dois à prova: ambos receberiam alguns grãos 

de feijão, que deveriam colocar dentro dos sapatos, para então empreender a subida de uma grande 

montanha. 

Dia e hora marcado, começa a prova. Nos primeiros quilômetros, um dos discípulos começou a 

mancar. No meio da subida, parou e tirou os sapatos. As bolhas em seus pés já sangravam, causando imensa 

dor. Ficou para trás, observando seu oponente sumir de vista. 

Prova encerrada, todos de volta ao pé da montanha, para ouvir do monge o óbvio anúncio. Após o 

festejo, o derrotado aproxima-se do vencedor e pergunta como é que ele havia conseguido subir e descer 

com os feijões nos sapatos. 

- Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei. 

Carregando feijões, ou problemas, há sempre um jeito mais fácil de levar a vida. Problemas são 

inevitáveis. Já a duração do sofrimento, é você quem determina. 

 

Disponível em: . Acesso em: 13 mar. 2011. 

 

QUESTÃO 01: Nesse texto, o discípulo que venceu a prova 

 

(A) colocou o feijão em um sapato. 

(B) cozinhou o feijão. 

(C) desceu a montanha correndo. 

(D) sumiu da vista do oponente. 
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QUESTÃO 02: No trecho “- Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei”, os pronomes oblíquos destacados 

referem-se 

 

(A) aos sapatos. 

(B) aos problemas. 

(C) aos discípulos. 

(D) aos feijões. 

 

QUESTÃO 03: No texto, qual é o conflito gerador desse enredo? 

 

(A) A necessidade do monge em encontrar um sucessor. 

(B) A solução encontrada pelo discípulo vencedor. 

(C) A subida dos discípulos a uma grande montanha. 

(D) O desafio proposto pelo mestre aos seus discípulos. 

 

QUESTÃO 04: Leia o texto a seguir. 

 

As canções têm a particularidade de fazer, na conjunção letra e música, um retrato do cotidiano, 

expondo jeitos de ser, maneiras de falar, personagens, tipos característicos de determinados momentos, 

lugares, classes, comunidades. 

Seja qual for o estilo, a canção motiva uma escuta que possibilita um contato quase que de primeiro 

grau com vozes que tocam o ouvinte e estabelecem com ele um diálogo que tematiza, de maneira explícita 

ou não, valores sociais, culturais, morais. 

Nesse sentido, a mulher, tanto quanto na poesia e nas artes em geral, tem povoado as canções, 

aparecendo como “divina e graciosa/estrela majestosa”, “mulher de verdade”, “mulher indigesta”, “mulher 

de trinta”, “dessas mulheres que só dizem sim”, “Marina morena” etc. Se a lista nunca se acaba, as mulheres 

encarnadas pelas canções dizem muito sobre os costumes e os valores de uma época, revelando concepções 

de feminino. Maria do Socorro, recente composição de Edu Krieger, cantada por Maria Rita, e a “mina” de 

Pelados em Santos, composição de Dinho, do saudoso grupo Mamonas Assassinas, dimensionam a maneira 

como dois tipos urbanos entram para a galeria das mulheres brasileiras retratadas pela música popular. Essas 

canções mostram, cada uma a seu modo, o lugar assumido pelo observador para estabelecer um 

enquadramento, delineando, sobretudo pelas escolhas linguísticas, as vozes que as materializam. 
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BRAIT, Beth. Disponível em: . Acesso em: 14 jan. 2011. Fragmento. 

 

No terceiro parágrafo desse texto, a palavra “mina” é representativa da linguagem 

 

(A) coloquial. 

(B) jornalística. 

(C) literária. 

(D) padrão. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 05 E 06: 

 

ÁREA INTERNA 

 

Morava no terceiro andar [...]; não havia vizinho, do quarto andar para cima, que não jogasse lixo na 

sua área. Sua mulher era uma dessas conformadas que só existem duas no mundo, sendo que a outra 

ninguém viu: 

- Deixa isso pra lá, Antônio, pior seria se a gente morasse no térreo. 

Antônio não se controlava, ficava uma fera quando via cair cascas de banana, de laranja, restos de 

comida. Em época de melancia ficava quase louco, tinha vontade de se mudar. A mulher procurava 

contornar: 

- Tenha calma, Antônio, daqui a pouco as melancias acabam e você esquece tudo. 

Mas ele não esquecia: 

- Acabam as melancias, vêm as jacas, vêm os abacates. Já pensou, Marieta? Caroço de abacate é fogo! 

Um dia chegou na área, tinha até lata de sardinha. Procurou pra ver se tinha alguma sardinha, mas a 

lata tinha sido raspada. Se queimou. Falou com o síndico, ele disse que era impossível fiscalizar todos os 

quarenta e oito apartamentos pra ver quem é que atirava as coisas. Pensou em fechar a área com vidro, 

pediram uma nota firme e se não decidisse dentro de sete dias, ia ter um acréscimo de trinta por cento. Foi 

à polícia dar queixa dos vizinhos, o delegado achou muita graça, disse que não podia dar educação aos 

vizinhos e, se pudesse daria aos seus, pois ele morava no térreo e era muito pior. [...] 

 

ELIACHAR, Leon. O homem ao zero. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980. Fragmento. 
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QUESTÃO 05: O fato que motivou essa narrativa foi 

 

(A) o descontrole do marido. 

(B) a paciência da mulher. 

(C) o lixo jogado na área. 

(D) a queixa feita contra os vizinhos. 

 

QUESTÃO 06: Assinale o trecho, retirado do texto, que indica ser um exemplo de linguagem escrita padrão: 

 

(A) “[...] pior seria se a gente morasse no térreo.” 

(B) “[...] ficava uma fera quando via cair cascas de bananas [...]” 

(C) “Procurou pra ver se tinha alguma sardinha.” 

(D) “Foi à polícia dar queixa dos vizinhos [...]” 

 

QUESTÃO 07: Leia o texto a seguir. 

 

POR QUE TODO MUNDO USAVA PERUCA NA EUROPA DOS SÉCULOS XVII E XVIII? 

 

Não era todo mundo, apenas os aristocratas. A moda começou com Luís XIV (1638-1715), rei da 

França. Durante seu governo, o monarca adotou a peruca pelo mesmo motivo que muita gente usa o 

acessório ainda hoje: esconder a calvície. O resto da nobreza gostou da ideia e o costume pegou. A peruca 

passou a indicar, então, as diferenças sociais entre as classes, tornando-se sinal de status e prestígio. 

Também era comum espalhar talco ou farinha de trigo sobre as cabeleiras falsas para imitar o cabelo branco 

dos idosos. Mas, por mais elegante que parecesse ao pessoal da época, a moda das perucas também era 

nojenta. “Proliferava todo tipo de bicho, de baratas a camundongos, nesses cabelos postiços”, afirma o 

estilista João Braga, professor de História da Moda das Faculdades SENAC, em São Paulo. 

Em 1789, com a Revolução Francesa, veio a guilhotina, que extirpou a maioria das cabeças com 

perucas. Símbolo de uma nobreza que se desejava exterminar, elas logo caíram em desuso. Sua origem, 

porém era muito mais velha do que a monarquia francesa. No Egito antigo, homens e mulheres de todas as 

classes sociais já exibiam adornos de fibra de papiro – na verdade, disfarce para as cabeças raspadas por 
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causa de uma epidemia de piolhos. Hoje, as perucas de cachos brancos, típicas da nobreza europeia, 

sobrevivem apenas nos tribunais ingleses, onde compõem a indumentária oficial dos juízes. 

Disponível em: http://mumdoestranho.abril.com.br/historia/pergunta_285920.shtmal. Acesso em: 27 mar. 

2010. Adaptado 

 

No trecho, segundo parágrafo, “[...] elas logo caíram em desuso”, o pronome em destaque retoma 

 

(A) diferenças. 

(B) cabeleiras. 

(C) perucas. 

(D) classes sociais. 

 

QUESTÃO 08: Leia o texto a seguir. 

 

DIABETES SEM FREIO 

 

A respeitada revista médica inglesa “The Lancet” chamou a atenção, em editorial, para o crescimento da 

epidemia de diabetes no mundo. A estimativa é de que atuais 246 milhões de adultos portadores da doença 

se transformem em 380 milhões em 2025. O problema é responsável por 6% do total de mortes no mundo, 

sendo 50% devido a problemas cardíacos – doença associada à diabetes. 

Galileu, n. 204, jul. 2008, p. 14. 

 

Qual é a informação principal desse texto? 

 

(A) A diabetes associada a problemas cardíacos. 

(B) O crescimento da epidemia de diabetes no mundo. 

(C) A estimativa de adultos portadores de diabetes. 

(D) O percentual de mortes no mundo. 

 

 

 

 

http://mumdoestranho.abril.com.br/historia/pergunta_285920.shtmal
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Questões de matemática 

 

QUESTÃO 09: Em um projeto para a construção de um cinema, os arquitetos estão avaliando a relação entre 

a quantidade de fileiras e a quantidade de cadeiras em cada fileira. O projeto inicial prevê uma sala para 304 

pessoas. No caso de utilizarem 19 fileiras, o número de cadeiras por fileira será 

a) 14. 

b) 15. 

c) 16. 

d) 13. 

 

QUESTÃO 10: Se lançarmos um dado, qual a probabilidade de obtermos um número maior que 4? 

a) 2/3 

b) 1/4 

c) 1/3 

d) 3/2 

 

QUESTÃO 11: Se em uma turma é formada por 8 alunos do sexo feminino e 7 do sexo masculino e a 

professora escolher aleatoriamente um estudante para ir ao quadro resolver um exercício, qual a 

probabilidade de ser selecionada uma aluna? 

a) 8/15 

b) 7/15 

c) 11/15 

d) 13/15 

 

QUESTÃO 12: Na pandemia de covid-19, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de 

tecido.  Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente era de 184 

máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos funcionários no mínimo 

devem ser contratados a mais? 

A) 21 

B) 22 



          PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ – 18.668.376/0001-34 
 

C) 14 

D) 15 

 

QUESTÃO 13: Em uma empresa de revisão de redação, 12 corretores igualmente eficientes corrigem 1560 

redações em 5 horas. Se mais 5 corretores, com a mesma eficiência, se juntarem à equipe inicial, qual será 

a quantidade de redações corrigidas nesse mesmo tempo? 

A) 650 

B) 2210 

C) 2300 

D) 2450 

 

QUESTÃO 14: Alessandro saiu de casa e foi ao mercado a pedido de sua mãe para comprar algumas coisas. 

A mãe de Alessandro lhe deu uma nota de R$ 200,00 e uma lista com os seguintes itens: 3 kg de arroz, 2 kg 

de feijão, 2 kg de tomates e 3 kg de batatas. Por fim, pediu para que guardasse o troco e o devolve-se, pois 

ainda tinha outras despesas. 

Veja os preços dos produtos: 

1 kg de arroz, R$ 14,40 

1 kg de feijão, R$ 7,30 

1 kg de tomates, R$ 3,50 

1 kg de batatas, R$ 4,75 

Marque a opção que representa a quantia do troco que Alessandro devolveu para sua mãe. 

A) R$ 118,35 

B) R$ 120,95 

C) R$ 90,25 

D) R$ 85,75 
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QUESTÃO 15: Uma confecção que produz biquínis, teve uma produção de 12 567 peças no mês de janeiro. 

No mês de fevereiro, como a procura foi ainda maior, foram produzidas 2 342 peças a mais que em janeiro. 

Quantas peças foram produzidas ao final dos dois meses? 

A- 14 909 

B-16 753 

C- 9 754 

D-27 476 

 

Questões Específicas 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FARMACÊUTICO (A)  

  

QUESTÃO 16: Em relação ao Código de Ética do Farmacêutico, assinale a afirmativa correta. 

 

I. O farmacêutico deve respeitar o direito de decisão do usuário sobre o tratamento, sua saúde e bem-estar, 

mesmo se for considerado incapaz para decidir a melhor opção de tratamento. 

 II. O farmacêutico deve negar-se a realizar atos que sejam contrários aos ditames da ética, da ciência e da 

técnica, comunicando o fato, se necessário, ao Conselho Regional de Farmácia.  

III. O farmacêutico não pode ser limitado na escolha dos meios científicos a serem utilizados no exercício 

profissional por disposição estatuária ou regimental de instituição pública ou privada. 

 

A-I, somente. 

B-II e III, somente. 

C-II, somente. 

D-I e II, somente. 

 

QUESTÃO 17: -Para compreender e controlar a ação terapêutica dos fármacos no organismo humano, é 

preciso saber quanto destes fármacos consegue chegar aos seus locais de ação e quando isso ocorre, ou seja, 

é preciso compreender a farmacocinética dos fármacos. Marque a alternativa CORRETA quanto aos 

processos farmacocinéticos: 
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A-Em indivíduos com estase gástrica a taxa de absorção de um fármaco que é ácido fraco, quando 

administrado por via oral, pode aumentar, por isso, pode ser necessário reduzir a dose a ser administrada 

para evitar reações adversas. 

B- As alterações da ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas em consequência de estados patológicos 

e interações medicamentosas são clinicamente significativas para a maioria dos fármacos disponíveis. 

C- Os sistemas enzimáticos envolvidos nas reações de fase I da metabolização dos fármacos estão localizados 

principalmente no retículo endoplasmático, enquanto os sistemas enzimáticos de fase II são 

predominantemente citosólicos. 

D-Quando a urina nos túbulos proximais e distais do néfron estiver mais alcalina, a excreção dos ácidos fracos 

tende a ser mais lenta, por isso, no caso de intoxicação por um fármaco que é ácido fraco, deve-se acidificar 

a urina para acelerar a sua excreção. 

 

QUESTÃO 18: Para pacientes hipertensos não responsivos a intervenções não medicamentosas e aqueles 

com pré-hipertensão e diabetes melito ou doença cardiovascular prévia, indica-se tratamento 

medicamentoso. O tratamento medicamentoso consiste no emprego de agentes anti-hipertensivos, entre 

eles os diuréticos, agonistas adrenérgicos, bloqueadores de canal de cálcio antagonistas do sistema renina 

angiostensina e vasodilatadores. Assinale a alternativa que contém um fármaco diurético azídico e um 

antagonista do sistema renina angiotensina, nessa ordem, respectivamente. 

 

A- Metildopa e enalapril 

B- Clortalidona e losartana 

C-Metildopa e losartana 

D- Losartana e hidralazina 

 

QUESTÃO 19: A curva ABC classifica os produtos segundo sua relevância financeira e é uma importante 

ferramenta para a gestão de estoque. Com relação à curva ABC, assinale a alternativa INCORRETA. 
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A- Os itens da Classe C necessitam de maior controle gerencial. 

 

B- A Classe A representa o menor número de itens com o maior custo financeiro. 

 

C- Os itens da Classe B devem ter estoques de segurança maiores que os de Classe A e menores que os 

de Classe C. 

D- Recomenda-se manter uma quantidade menor em estoque dos itens de Classe A. 

 

QUESTÃO 20: Queixa técnica é a notificação feita pelo profissional de saúde quando observada(s): 

 A-Reações adversas ou contaminação exógena. 

 B-Dependência ou concentração do princípio ativo maior do que o rotulado. 

 C-Interações medicamentosas ou troca de conteúdo. 

 D-Falta de comprimidos no blister ou embalagem lacrada vazia. 

 

QUESTÃO 21: Conforme o Código de Ética que rege a profissão farmacêutica, é proibido ao Farmacêutico, 

EXCETO: 

A- Delegar outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão farmacêutica. 

B- Exercer simultaneamente a medicina. 

C- Fornecer ou permitir que forneçam medicamento ou fármaco para uso diverso da sua finalidade. 

D- Rejeitar ser perito ou auditor quando houver envolvimento pessoal ou institucional. 

 

 

QUESTÃO 22: Segundo o código de ética da profissão farmacêutica, pode-se afirmar que: 

 

A- é facultativo a inscrição nos Conselhos Regionais de Farmácia para o exercício de atividades 

profissionais farmacêuticas no país. 

B- o farmacêutico pode, quando for de seu desejo, manter atualizados os seus conhecimentos 

técnicos e científicos para o desempenho de sua atividade profissional. 
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C- o farmacêutico cumprirá, quando necessário, as disposições legais e regulamentares que regem 

a prática profissional no país, sob pena de aplicação de sanções disciplinares e éticas. 

D- é direito do profissional farmacêutico negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários 

à ciência, da ética e da técnica. 

 

QUESTÃO 23: Os betabloqueadores representam uma classe de medicamentos que pode ser utilizada para 

o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Assinale a alternativa que apresenta, RESPECTIVAMENTE, 

um betabloqueador seletivo e um betabloqueador não seletivo. 

A-Atenolol e Propranolol. 

B-Propranolol e Carvedilol. 

C-Carvedilol e Atenolol. 

D-Propranolol e Nadolol. 

 

QUESTÃO 24: Paciente asmático, em tratamento com fármaco broncodilatador, é atendido em unidade de 

pronto atendimento com crise hipertensiva. Assinale a alternativa que apresenta a classe de fármacos que 

NÃO deve ser utilizada para o tratamento deste paciente. 

 

A- Diuréticos tiazídicos. 

B- Bloqueadores dos receptores betaadrenérgicos não seletivos. 

C- Antagonistas dos receptores de endotelina. 

D- Antagonistas dos receptores de angiontensina II. 

 

QUESTÃO 25: A Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, sendo que, em seu art. 4, o conceito de 

medicamento é descrito. A respeito deste conceito, assinale a alternativa CORRETA: 

A- Medicamento é a droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a  

emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes. 
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B- Medicamento é a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, 

cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal 

ou de ambientes, ou afins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e ainda os produtos 

dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários. 

C- Medicamento é o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 

curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos. 

D- Medicamento é o produto tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de pessoas 

em condições fisiológicas especiais. 

QUESTÃO 26: Sobre o anti-hipertensivo losartana, é correto afirmar que: 

A-liga-se seletivamente ao receptor AT1 de angiotensina. 

B- inibe a conversão de angiotensina I e Angiotensina II. 

C- liga-se seletivamente a receptores alfa 2 e beta I. 

D-inibe a ação da acetilcolina nos receptores nicotínicos. 

 

QUESTÃO 27: Analise as afirmativas a seguir sobre o Código de Ética Farmacêutica (Resolução nº 596/2014 

do Conselho Federal de Farmácia): 

I. A dimensão ética farmacêutica é determinada em todos os seus atos, sem qualquer discriminação, pelo 

benefício ao ser humano, ao meio ambiente e pela responsabilidade social. 

II. O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, 

autorizar ou delegar no exercício da profissão. 

III. O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem a inadequada interferência 

de terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, religiosa ou outra forma de 

exploração em desfavor da sociedade. 

É correto o que se afirma: 

A -Em I, II e III. 
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B-Apenas em I. 

C- Apenas em I e III. 

D-Apenas em II e III. 

QUESTÃO 28: Segundo o Código de Ética do Conselho Federal de Farmácia (Resolução nº 596, de 21 de 

fevereiro de 2014), assinale a alternativa correta. 

 

A) A transgressão dos atos regulatórios poderá em sanções tecno-econômicas por parte do 

Conselho Regional de Farmácia (CRF), após apuração de sua Comissão de Ética. 

B) Entre os direitos do farmacêutico, inclui-se ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, 

obrigatoriamente por farmacêutico. 

C) O farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um Conselho Regional de 

Farmácia, deve intervir no tratamento do usuário, quando não estiver no exercício efetivo da 

profissão. 

D) O profissional farmacêutico deve dispor ao usuário o acesso à informação sobre as práticas 

terapêuticas, de modo a possibilitar a sua livre escolha, mesmo aquele que, mediante laudo 

médico ou determinação judicial, for considerado incapaz de discernir sobre opções de 

tratamento ou decidir sobre sua própria saúde e bem estar. 

 

 

QUESTÃO 29: Com relação às reações adversas a medicamentos esperadas da farmacoterapia de doenças 

cardiovasculares, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) O uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o captopril, pode causar 

hipercalemia em decorrência da diminuição da liberação de aldosterona pela suprarrenal. 

B) O uso de diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, pode causar hipocalcemia em 

decorrência do aumento da expressão de canais de cálcio na membrana apical renal. 

C) O uso de betabloqueadores, como o propranolol, pode causar hipoglicemia em decorrência do 

retardamento da glicogenólise no fígado e no músculo esquelético. 
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D) O uso de diuréticos de alça, como a furosemida, pode causar hiperuricemia em decorrência da 

potencialização do transporte de ácido úrico no túbulo próxima renal. 

QUESTÃO 30: Analise as questões abaixo e marque a opção INCORRETA: 

 

A) O medicamento genérico é o que possui o mesmo princípio ativo e a mesma concentração. 

B) O medicamento similar é uma “cópia”, que apresenta o(s) mesmo(s) princípio(s) ativo(s), a 

mesma concentração. 

C) A substituição segura do medicamento de referência pelo genérico é garantida pelos testes de 

bioequivalência, que são realizados antes de a ANVISA liberar o genérico para a comercialização. 

D) Para certificar-se de que um medicamento é genérico, é preciso observar sua embalagem: Dentro 

de uma tarja vermelha, deve estar escrito: “Medicamento Genérico”. Além disso, deve constar: 

“Lei nº 9.787/99”. 
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