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LÍNGUA PORTUGUESA – 04 QUESTÕES 

 

TEXTO 1 

 

 

Com base no texto acima, responda as seguintes questões: 

 

1. Sobre a regência verbal e colocação pronominal, assinale a alternativa correta: 

a) Em “se mostrou (...)” (linha 5) apresenta um caso de próclise obrigatória, mesmo se fosse acrescentada 

uma vírgula imediatamente após “recessão” (linha 5). 

b) O verbo “der” (linha 10) poderia ser corretamente substituído por “desse”, sem alteração de significado 

ou correção da oração. 

c) A regência do verbo “Parece” (linha 14) é idêntica à regência do verbo “lembrar”. 

d) Em “Talvez 2018 se torne (...)” (linha 17), há um caso facultativo de próclise. 

 

2. Analisando a frase abaixo, assinale a alternativa que define corretamente a função morfológica exercida pela 

palavra destacada: 

“(...) quando a recessão se mostrou muito pior do que podia se imaginar, estendendo seus tentáculos para 2016.” 

a) Pronome relativo. 

b) Pronome indefinido. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Conjunção comparativa. 
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3. Em relação às ideias de coesão e coerência do texto, assinale a alternativa correta: 

a) O pronome indefinido “quando” (linha 8) refere-se aos tempos de hoje ainda serem afetados pela 

recessão da economia. 

b) A expressão “Se tudo der certo” (linha 10) refere-se à torcida para que a recessão da economia continue 

no fim do ano que vem. 

c) Os dois pontos (:) na linha 22 introduzem uma enumeração que complementa o termo “ingrediente” 

(linha 21). 

d) O pronome possessivo “seus” (linha 7) refere-se a “muito pior do que se podia imaginar” (linha 6). 

 

4. “Se tudo der certo, vamos finalmente mudar de olhar no fim do ano que vem. Veremos 2018 como o momento de 

respirar e aproveitar a volta, mesmo que seja tímida, do crescimento econômico.” 

 

O trecho acima adaptado do texto possui exatamente: 

a) Períodos composto por 4 orações. 

b) Período composto por 6 orações. 

c) Período composto por 7 orações. 

d) Período composto por 9 orações. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA – 04 QUESTÕES 

 

5. Num Processo Seletivo a nota final será obtida através da soma das notas da prova escrita (peso 6) da nota da 

prova de tempo de serviço (peso 3) e prova de títulos (peso 2). Cada prova será pontuada de 0,00 (zero) a 10,00 

(dez). 

 

Um candidato teve as seguintes notas: 

Prova escrita: 4,00 
Prova tempo de serviço: 5,00 

Prova de títulos: 6,00 

 
Qual a nota final do candidato? 

 

a) 5,10 

b) 15,0 

c) 4,63 

d) Nenhuma das alternativas acima 

 

6. Pedro tem 8 anos de idade e sua prima Marcela tem 25% da idade de seu primo.Daqui a quantos anos a soma 

das idades dos dois será de 14 anos?  

a) 1 ano 

b) 2 anos 

c) 3 anos 

d) 4 anos 

 

7. 1/2 + 1/3 + 2/4 =  

a) Um inteiro e um terço 

b) Um inteiro e um meio 

c) Dois inteiros e um terço 

d) Dois inteiros e um meio 
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8. Assinale o valor do 6º termo da seguinte progressão geométrica: 1,5,25, ... 

a) 615 

b) 3.125 

c) 6.300 

d) 15625 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 04 QUESTÕES 

 

9. Conforme dados do site da Prefeitura Municipal de Palmeira/SC, o município foi emancipado no ano de:  

a) 1993 

b) 1994 

c) 1995  

d) 1996 

 

10. Entre as principais atrações do Município de Palmeira, propício para a prática da pesca e de esportes náuticos, 

destaca-se o: 

a) Salto do Rio Canoas 

b) Salto do Rio Carahá 

c) Salto do Rio Pelotas 

d) Salto do Rio Itajaí 

 

11. São municípios limítrofes de Palmeira/SC: 

a) São Joaquim, Ponte Alta, Otacílio Costa e Lages  

b) Ponte Alta, Otacílio Costa, Lages e Correia Pinto 

c) Otacílio Costa, Lages, São Joaquim e Ponte Alta 

d) Otacílio Costa, Curitibanos, Capão Alto e Lages 

 

12. Em 2016, foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos da América pelo Partido Republicano: 

a) Barack Obama 

b) Hillary Clinton 

c) Bernie Sanders 

d) Donald Trump 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 08 QUESTÕES 

 

13. Marque a alternativa correta acerca da Portaria SVS/MS nº 344/98: 

a) Os medicamentos da lista A2 devem ser dispensados com retenção da notificação de receita especial de 

retinóides sistêmicos.  

b) Antiparkinsonianos e anticonvulsivantes constantes da lista C1 podem ser dispensados em quantidade 

suficiente para no máximo 180 dias de tratamento. 

c) Para os medicamentos constantes na lista B2, a quantidade máxima a ser dispensada é o suficiente para 

tratamento de 90 dias.  

d) Os anabolizantes, constantes da lista C2, devem ser dispensados com retenção da segunda via de 

receituário de controle especial e em quantidade suficiente para 30 dias de tratamento. 
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14. Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações sobre os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES): 

 

(__) Em sua maioria, são ácidos orgânicos fracos que atuam principalmente nos tecidos inflamados e se ligam, 

significativamente, à albumina plasmática. Pacientes com hipoalbuminemia têm maiores concentrações da forma 

livre da droga, que corresponde à sua forma ativa. 

(__) O principal mecanismo de ação dos AINEs ocorre através da inibição específica da COX e conseqüente 

redução da conversão das prostaglandinas em do ácido araquidônico. 

(__) O meloxicam é um AINE que inibe seletivamente a COX-2, e por isso tem menor tendência de causar efeitos 

adversos gastrointestinais. 

  

Assinale a alternativa que indica o preenchimento correto: 

a) V, V, V 

b) F, F, V 

c) V, F, V 

d) F, V, F 

 

15. Está incorreto o que se afirma sobre os agentes antimuscarínicos: 

a) A atropina é um alcalóide extraído, principalmente da planta Atropa belladona, usado na forma de sulfato, 

consiste em um bloqueador muscarínico potente com ação tanto central quanto periférica, com duração 

de quatro horas, exceto quando administrado no epitélio ocular, onde seus efeitos podem durar alguns 

dias. 

b) A escopolamina tem ações e efeitos mais pronunciados no SNC, com a duração mais prolongada do que a 

atropina. 

c) A propantelina é um antagonista muscarínico utilizado como antiespasmódico, na rinite, na incontinência 

urinária, e, no tratamento da úlcera gástrica e duodenal. 

d) Ciclopentolato e tropicamida são bloqueadores muscarínicos utilizados em oftalmologia para provocar 

miose. 

 

16. Após a absorção ou administração na circulação sistêmica, o fármaco se distribui nos líquidos intersticial e 

intracelular, processo que reflete diversos fatores fisiológicos e propriedades físico-químicas de cada fármaco. 

Sobre o processo de distribuição é correto afirmar: 

a) Inicialmente, fígado, rins, cérebro e outros órgãos com boa perfusão recebem a maior parte do fármaco, 

enquanto a liberação para os músculos, a maioria das vísceras, pele e gordura é mais lenta. 

b) A ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas é principalmente seletiva, assim muitos fármacos com 

características físico-químicas semelhantes podem competir entre si e com substâncias endógenas por 

esses locais de ligação. 

c) A ligação relativa de um fármaco às proteínas plasmáticas e às macromoléculas teciduais não possui 

importância relevante na distribuição dos fármacos. 

d) Fármacos ligados à albumina permeiam pela membrana endotelial, ficando retidos na corrente sanguínea 

não chegando, portanto, ao líquido extravascular. 

 

17. Sobre a classificação dos agentes antihipertensivos, está incorreto o que se afirma em: 

a) Metildopa é um anti hipertensivo de ação central. 

b) Amilorida é um diurético de alça. 

c) Propranolol é um antagonista beta adrenérgico. 

d) Carvedilol é um antagonista adrenérgico misto. 
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18. O grupo de antimicrobianos classificados como ß-lactâmicos possui em comum no seu núcleo estrutural o anel ß-

lactâmico, o qual confere atividade bactericida. Marque o antimicrobiano que não faz parte deste grupo: 

a) Oxacilina 

b) Cefalotina 

c) Meropenem 

d) Amicacina 

 

19. Considerando que 1mL do medicamento fluoxetina contém 20 gotas e que a posologia prescrita a um paciente é 

20 gotas ao dia, quantos frascos do medicamento poderão ser dispensados se um frasco contém 20mL. 

a) 6 frascos 

b) 3 frascos 

c) 1 frasco 

d) 9 frascos 

 

20. Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações sobre antimicrobianos: 

 

(__) Aspolimixinas interagem com a molécula de polissacarídeo da membrana externa das bactérias gram-

negativas, retirando cálcio e magnésio, necessários para a estabilidade da molécula de polissacarídeo. Esse 

processo é independente da entrada do antimicrobiano na célula bacteriana e resulta em aumento de 

permeabilidade da membrana com rápida perda de conteúdo celular e morte da bactéria.  

(__) As sulfonamidasentramcélula por difusão, em um processo dependente de gasto de energia. Ligam-se, de 

maneira reversível, à porção 30S do ribossoma, bloqueando a ligação do RNA transportador, impedindo a síntese 

protéica.  

(__) A eritromicina é um aminoglicosídeo, que foi isolado em 1952, a partir do 

actinomiceto Streptomyceserythraeus, possui amplo espectro de ação que inclui bactérias gram-positivas, além de 

treponemas, micoplasma e clamídias. É inativa contra enterobacteriaceas e Pseudomonas spp.. 

(__) As novas quinolonas têm espectro de ação contra a maioria dos bacilos gram-negativos, superponível ao das 

fluorquinolonas. Entretanto, nenhuma é mais potente contra P. aeruginosa que a ciprofloxacina. 

 

Assinale a alternativa que indica o preenchimento correto: 

a) V, F, V, V 

b) V, F, F, V 

c) F, V, F, V 

d) F, F, V, F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 


