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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.

VOCÊ RECONHECE QUANDO CHEGA A FELICIDADE?

Tenho uma forte antipatia pela obrigação de ser feliz que 
acompanha o Carnaval. Quem foge da folia ganha o rótulo de 
antissocial, depressivo ou chato. Nada contra o Carnaval. Ape-
nas contra essa confusão de conceitos. Uma festa alegre não 
significa que você esteja plenamente feliz. E forçar uma situação 
de felicidade tem tudo para terminar em arrependimento e frus-
tração. Aliás, você reconhece a felicidade quando ela chega? 
Sabe que está sendo feliz naquele momento? Espere um pouco 
antes de responder. Pense de novo.

Estamos falando de felicidade! Não de uma alegria qualquer. 
E qual é a diferença? Bem, descrever a felicidade não é fácil. 
Ela é muito recatada. Não fica ali,  posando para foto,  sabe? 
Mas um Manual de Reconhecimento da Felicidade diria mais ou 
menos o seguinte: Ela é mansa. Não faz barulho. Ao mesmo 
tempo é farta. Quando chega, ocupa um espaço danado. Ape-
sar disso, você quase não repara que ela está ali. Se chamar a 
atenção, não é ela. É euforia. Alegria. A licenciosidade de uma 
noite de Carnaval. Ou um reles frenesi qualquer, disfarçado de 
felicidade.

A dita cuja é discreta. Discretíssima. E muito tranquila. Ela te 
faz dormir melhor. E olha, vou te contar uma coisa: a felicidade é 
inimiga da ansiedade. As duas não podem nem se ver. Essa é a 
melhor  pista  para  o  seu  Manual  de  Reconhecimento  da 
Felicidade. Se você se apaixonou e está naquela fase de pura 
ansiedade,  mesmo que esteja  superfeliz,  não é felicidade.  É 
excitação. Paixonite. Quando a ansiedade for embora, pode ser 
que a felicidade chegue. Mas ninguém garante.

É temperamental, a felicidade. Não vem por qualquer coisa. 
E para ficar então… hi, não conheço nenhum caso de alguém 
que  a  tenha  tido  por  perto  a  vida  inteira.  Por  isso  é  tão 
importante reconhecê-la quando ela chega. Entendeu agora por 
que a minha pergunta? Será que você sabe mesmo quando 
está feliz? Ou será que você só consegue saber que foi feliz 
quando a felicidade já passou?

Eu estudo muito a felicidade. Mas não consigo reconhecê-la. 
Talvez porque eu seja péssima fisionomista. Ou porque ela seja 
muito mais esperta do que eu. Mais sábia. Fato é que eu só sei 
que  fui  feliz  depois.  No  futuro.  Olho  para  o  passado  e 
reconheço: “Nossa, como eu fui feliz naquela época!” Mas no 
presente ela sempre me dá uma rasteira. Ando por aí, feliz da 
vida e  nem sei  que estou nesse estado.  Por  isso,  aproveito 
menos do que poderia a graça que é ter assim, tão pertinho, a 
tal da felicidade.

Nos últimos tempos, dei para fazer uma lista de momentos 
felizes. E aqui é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo. Um episódio isolado 
feliz – como quatro dias de Carnaval, por exemplo – não signifi-
ca felicidade. A felicidade, quando vem, não vem de passagem. 
Não dura para sempre, mas dura um tempinho. Gosta de uma 
certa estabilidade, a danada! O problema é saber que ela está 
ali na hora em que ela está ali. Mas, voltando à lista, até que ela 
é longa.

Já fui bastante feliz. Talvez não na maior parte do tempo. 
Mas  acho  que  ninguém  é.  A  lista  é  um  grande  exercício. 
Sabendo quando você foi feliz, é mais fácil descobrir por que 
você foi feliz. Para ser ainda mais funcional, é bom que a lista 
seja cronológica. Lendo a minha, constato que fico cada vez 
mais feliz e por mais tempo. Será que ela está aqui agora? Não 
sei dizer. Mas a paz de que desfruto agora é um sintoma dela.
E isso não tem nada a ver com a tal obrigação de ser feliz desfi-
lando no Sambódromo. Continuo meus estudos. Já tenho certe-
za de que hoje sou mais amiga da felicidade do que jamais fui 
em qualquer tempo.
PADRÃO,  Ana Paula.  Você reconhece quando chega a felicidade? In: 
ISTOÉ, São Paulo, 28 fev. 2012.  Editora Três, p. 98.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ideia principal defendida no texto é a de que

(A) o conceito de felicidade é mais complexo do que a vi-
vência de algumas situações de entusiasmo fugazes 
e eufóricas.

(B) o Manual de Reconhecimento da Felicidade pode in-
formar que felicidade e ansiedade não combinam.

(C) a dificuldade das as pessoas em reconhecer quando 
a felicidade chega em suas vidas as impede de se-
rem felizes.

(D) a possibilidade para reconhecer a felicidade está na 
listagem sistemática dos momentos felizes.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A força argumentativa desse artigo de opinião adquire mai-
or poder de convencimento pelo fato de, subjetivamente, a 
autora

(A) expressar o ponto de vista próprio de jornalista sobre 
um tema abstrato.

(B) expor a própria vivência em relação ao tema apresen-
tado. 

(C) apresentar fatos externos complementares ao ponto 
de vista expresso.

(D) criticar a dificuldade de compreensão do conceito da 
palavra-tema.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra que pode assumir diferentes funções num texto. 
Em qual dos enunciados a seguir a palavra que tem fun-
ção sintática de sujeito?

(A) “Lendo a minha, constato que fico cada vez mais feliz 
e por mais tempo.”

(B) “[...] é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo.”

(C) “Mas  a  paz  de  que  desfruto  agora  é  um  sintoma 
dela.”

(D) “[...] não conheço nenhum caso de alguém que a te-
nha tido por perto a vida inteira.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho Essa é a melhor pista para o seu Manual de  
Reconhecimento  da  Felicidade,  no terceiro  parágrafo, o 
referente do pronome essa é

(A) “naquela fase de pura ansiedade”.

(B) “a melhor pista”.

(C) “a felicidade é inimiga da ansiedade”.

(D) “a dita cuja é discreta”.

   linguaportuguesa-superior

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowN2YzOjgzODI6YzhkZTphZDI2OjEyZDM6MGI5Nzo3YmY4:VHVlLCAyMSBBcHIgMjAyMCAxMTowMDowNCAtMDMwMA==

UFG/CS                                                                        CONCURSO PÚBLICO                                                                           TAE/2012

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estilo informal e apelativo da linguagem do texto contri-
bui para que a autora defenda a ideia de que as pessoas 
precisam

(A) reconhecer a alegria transitória do carnaval para lem-
brarem-se dele com felicidade.

(B) evitar a ansiedade decorrente de paixões para garan-
tir felicidade nos relacionamentos.

(C) transformar alegrias passageiras em felicidade plena 
para alcançarem a paz interior.

(D) identificar os momentos de felicidade para poderem 
aproveitá-los melhor.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09.

CRÍTICA PESADA
   –- Vou fazer um conto imitando você. E vai ser na máqui-
na de escrever também: menina mendiga.
  Era uma coisa. Quieta, bonita, sozinha. Encurralada na-
quele canto, sem mais, nem menos. Pedia dinheiro com inti-
midez. Só lhe restava isso: meio biscoito e um retrato de 
sua mãe, que havia morrido há 3 dias.
LISPECTOR, Clarice. Melhores contos. São Paulo: Global, 2001. p.88.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crítica pesada a que se refere o título do texto diz respei-
to à

(A) complexidade da criação literária protagonizada pela 
menina. 

(B) profundidade de compreensão exigida para o leitor do 
texto. 

(C) severidade do conteúdo social contido no enredo da 
história. 

(D) linearidade da trama narrativa desenvolvida pela per-
sonagem.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base na descrição da menina do conto, percebe-se 
que a formação da palavra intimidez dá-se por meio da pa-
lavra timidez associada à

(A) derivação por meio do sufixo “ez”.

(B) composição com a palavra “intimidade”.

(C) utilização de uma palavra inexistente no português.

(D) fusão de dois adjetivos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do discurso direto no texto, marcado pela presença 
do travessão, evidencia uma voz discursiva que explicita 
ao seu interlocutor a

(A) condição de escritor que decide escrever um conto.

(B) incapacidade de cronista para escrever um texto ori-
ginal.

(C) situação de militante indignado com a mendicância.

(D) qualidade de articulista resistente ao avanço tecnoló-
gico.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do também no texto permite a instauração do pres-
suposto de que o interlocutor você do diálogo estabelecido 
na introdução

(A) usou a máquina de datilografar para a escrita.

(B) escreveu um conto sobre uma menina solitária.

(C) criou um conto imitando alguém.

(D) resiste ao uso de equipamento mais avançado.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o gráfico a seguir:
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FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 24 fev. 2012. p.  B2. (Adaptado).

As informações do gráfico a respeito de investimento em 
tecnologia da informação (TI) nos países asiáticos permi-
tem inferir que

(A) a diferença entre o investimento da China em 2010 e 
a estimativa de investimento desse país para 2016 é 
superior a 30 bilhões de dólares. 

(B) a diferença entre o investimento feito pela China em 
2010 e a  estimativa  de  investimento da Índia  para 
2016 supera o valor de 4 bilhões de dólares.

(C) a  soma do  investimento  da  Indonésia,  da  Malásia, 
das Filipinas e de Cingapura em 2010 equivale ao 
que a Índia deverá investir em 2016.

(D) a soma do possível investimento da Índia, da Indoné-
sia e das Filipinas em tecnologia da informação para 
2016 é inferior ao que a China investiu em 2010. 
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  número  complexo  z=abi , sendo  que
a é  um número real positivo e b=a2 .

Para que ∣z−a∣=1 , deve-se ter
(A) z=i

(B) z=1i

(C) z=−1i

(D) z=−i

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

O turismo estrangeiro na Colômbia registrou alta de 10,3% 
em 2011, sendo que a presença dos brasileiros cresceu de 
forma mais acentuada, com um total de 93,2 mil turistas, um 
crescimento de 40,6% em relação a 2010. 
FRIAS, M. Cristina. Viajante. Folha de S. Paulo. São Paulo, 4 mar. 2012, 
p. B2. Turismo. [Adaptado].

De acordo com esses dados, o número de turistas brasilei-
ros, em milhares, que visitaram a Colômbia em 2010 foi, 
aproximadamente, de:

(A) 37,84

(B) 52,60

(C) 55,36

(D) 66,29

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico  da  função  modular  f  x=∣ax2bxc∣, com 
a,b ,c ∈ ℝ , tais que b2>4a c e a0 , é:

(A)
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(B)
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 y 

x 

(D)
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y 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um arquiteto projetou um mosaico de pedras a ser coloca-
do em um jardim, na forma de uma semicircunferência de 
diâmetro  AB medindo 3 m, com uma linha de separação 
entre os tipos de pedras, representada pelo segmento DE, 
paralelo ao diâmetro  AB, de modo que  DC=1 m, con-
forme a figura a seguir.

Para  calcular  o  comprimento  da  linha  de  separação,
DE , o arquiteto lembrou-se de que, por um teorema da 

Geometria Plana, vale a relação DC2=AC×CB .
De acordo com essas informações, a medida do segmento 
DE é: 

(A) 1,23

(B) 1,50

(C) 2,23

(D) 2,50

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A senha de acesso a um celular, composta de três núme-
ros, deve ser informada na sua tela, representada na figu-
ra a seguir, de modo que os três números sejam os vérti-
ces de um triângulo isósceles cuja base é paralela aos la-
dos horizontais da figura.

1  2  3
    4  5  6
    7  8  9

A probabilidade de que alguém, que conheça as caracte-
rísticas da senha descritas acima, acerte a senha na pri-
meira tentativa é igual a:

(A) 1/3

(B) 1/6

(C) 1/9

(D) 1/12

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos  sistemas operacionais  baseados  em Linux  é  o 
Ubuntu. Considerando-se seu uso através da linha de co-
mando (terminal), os respectivos comandos para: 1) Criar 
um diretório chamado Escola; 2) Criar um arquivo de texto 
chamado Teste.txt; 3) Apagar o arquivo de texto Teste.txt; 
4) Apagar o diretório Escola; são, respectivamente,
(A) create Escola - create Teste.txt - rm Teste.txt - rmdir 

Escola
(B) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  kill  Teste.txt  -  killdir 

Escola
(C) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  rm Teste.txt  -  rmdir 

Escola
(D) create Escola - create Teste.txt - kill Teste.txt - killdir 

Escola

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a janela do aplicativo de planilha eletrônica (CALC) 
do BrOffice 2, versão em português, apresentada a seguir.

Para determinar o valor médio dos valores listados nesta 
planilha, é necessário digitar o seguinte comando:
(A) =Média(D3:D6)
(B) =Soma(C3:C6) / 4
(C) =Média(C3:C6) / 4
(D) =Soma(C3:C6)

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Entrada e saída (do inglês: input e output) são termos roti-
neiramente conhecidos na área de informática, e diz res-
peito aos periféricos ou aplicativos de entrada de informa-
ção  (inserção)  e  saída  (obtenção)  em  um  computador. 
Com o avanço da informática, ao longo dos anos, alguns 
equipamentos se tornaram híbridos, ou seja, tem a capaci-
dade de serem tanto um periférico de entrada quanto um 
periférico de saída de dados. Nesse sentido, o único peri-
férico que pode ser considerado híbrido é o 
(A) monitor sensível a toques.
(B) mouse (ótico).
(C) teclado (sem fio).
(D) leitor de código de barras.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir foi criada no aplicativo Microsoft Excel 
2007, versão em português. 

Nessa  tabela,  de  acordo  com  as  informações  que  ela 
contém, qual é a fórmula inserida na célula E2 para que, 
com  base  nos  dados  definidos  em  B2,  C2,  D2, 
respectivamente, tenha-se nessa célula valor igual a 1?

(A) =BDCONTAR(B3:D8;;B1:D2)

(B) =BDCONTAR(B4:D8;;B1:D2)

(C) =BDCONTAR(B4:D8;;B2:D2)

(D) =BDCONTAR(B3:D8;;B2:D2)

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a janela do aplicativo Mozila Firefox apresentada a 
seguir.

Para apresentar a janela de histórico de navegação dos úl-
timos acessos à internet, como mostrado na figura, a se-
quência necessária de ações é a seguinte:

(A) Menu - Ferramentas → Opções → Avançado → His-
tórico

(B) Menu - Ferramentas → Opções → Histórico

(C) Menu - Exibir → Barra de Ferramentas → Histórico

(D) Menu - Exibir → Painel → Histórico

informatica-superior
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia o caso clínico apresentado a seguir para responder 
às questões de 21 a 29.

FM, paciente de 32 anos de idade, foi diagnosticada aos 
15 anos como portadora de Diabetes mellitus tipo 1, oca-
sião em que apresentou cetoacidose diabética. Há 3 anos 
apresentou hipertensão, ureia sanguínea 50mg/dL, creati-
nina  1,2mg/dL,  proteinúria  negativa.  Recentemente  deu 
entrada em um serviço médico relatando náuseas, cansa-
ço físico e, ao exame clínico, mostrou sinais de desidrata-
ção e hálito cetônico. O teste rápido para glicose detectou 
400mg/dL. A paciente foi encaminhada a uma unidade de 
terapia intensiva (UTI) onde desenvolveu uma infecção do 
trato urinário. Na UTI, os exames laboratoriais da paciente 
FM apresentaram os seguintes resultados:

Exame de sangue: EAS:
Glicemia:  410mg/dL  (VR:  70-
100 mg/dL) Proteinúria+++

Uréia:  180mg/dL  (VR:  20-40 
mg/dL) Glicosúria ++++

Creatinina:  8mg/dL  (VR:  0,5-
1,1 mg/dL) Corpos cetônicos+++

Urocultura e antibiograma:  Escherichia coli resistente à trime-
toprima e sensível à gentamicina.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Diabetes mellitus tipo 1, doença apresentada por FM, é 
caracterizada pela  incapacidade progressiva  das  células 
beta das Ilhotas de Langerhans de

(A) transportar insulina.

(B) metabolizar insulina.

(C) catabolizar insulina.

(D) produzir insulina.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico de Diabetes mellitus em FM, considerando-
se que ela apresentava sinais e sintomas característicos, 
foi confirmado por meio de

(A) glicemia plasmática acima de 200mg/dL em qualquer 
hora do dia.

(B) glicemia de jejum igual ou superior a 100mg/dL.

(C) glicemia pós-prandial entre 126 e 140mg/dL.

(D) glicemia  após  sobrecarga  de  75g  de  glicose  entre 
140 e 200mg/dL.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na doença apresentada por FM (Diabetes mellitus), a prin-
cipal complicação crônica, associada ao aumento da mor-
talidade, é: 

(A) retinopatia

(B) neuropatia

(C) nefropatia

(D) arteropatia

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A presença de cetonúria no resultado do exame de urina 
de FM indica

(A) aumento do consumo de carboidratos.

(B) aumento do catabolismo lipídico.

(C) conversão de proteínas em carboidratos.

(D) aumento do metabolismo hormonal.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  Diabetes  mellitus tipo  1  apresentada  por  FM aos  15 
anos de idade tem como opção medicamentosa de trata-
mento:

(A) insulina

(B) sulfonilureia

(C) biguanidas

(D) acarbose

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão apresentada por FM há 3 anos poderia ter 
sido tratada com:

(A) sinvastatina

(B) captopril

(C) ibuprofeno

(D) alopurinol

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O micro-organismo E. Coli,  causador da infecção do trato 
urinário  de FM,  apresentou sensibilidade  à  gentamicina, 
que é um antibacteriano do grupo

(A) dos aminoglicosídeos, com ação bactericida cujo me-
canismo de ação é a inibição da formação da parede 
celular da bactéria.

(B) dos aminociclitóis, com ação bactericida cujo meca-
nismo de ação é a interferência na síntese proteica 
da bactéria.

(C) dos macrolídeos, com ação bactericida cujo mecanis-
mo de ação é a inibição da replicação do DNA da 
bactéria.

(D) das cefalosporinas, com ação bactericida cujo meca-
nismo de ação é a inibição do RNA de transporte.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A utilização  da  gentamicina  na  situação  clínica  relatada 
deve ser bastante criteriosa devido ao seu potencial de de-
sencadear efeito adverso conhecido como:

(A) ototoxicidade.

(B) bloqueio neuromuscular.

(C) colite.

(D) nefrotoxicidade.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a necessidade de garantir a segurança 
da paciente FM, relativa à execução das diferentes fases 
dos exames laboratoriais, é essencial que o serviço de saú-
de  siga  os  procedimentos  estabelecidos  pela  RDC  nº 
302/2005, especialmente para evitar erros ou minimizá-los 
na fase mais suscetível a eles, que é a

(A) pós-analítica. 

(B) analítica.

(C) pré-analítica.

(D) pré-pré-analítca.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alimentação é um fator importante na evolução do Dia-
betes mellitus, e os alimentos ricos em fibras solúveis são 
considerados  benéficos  aos  pacientes  portadores  desta 
patologia porque 

(A) seu consumo retarda o esvaziamento gástrico e a ab-
sorção de glicose.

(B) seu consumo leva a uma redução da produção de 
ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), principalmen-
te acetato.

(C) sua ação como agente pró-biótico, reduz o metabolis-
mo da glicose.

(D) sua fermentação pelas bactérias aeróbicas do intesti-
no delgado aumenta a reabsorção de glicose.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a estrutura química da glicose apresentada a se-
guir e os números atômicos: C=12; H=1; O=16. 

Nesse  caso,  quantas  gramas do  soluto  são  necessárias 
para preparar 100 mL de uma solução dessa substância na 
concentração 0,1 molar?
(A) 0,8

(B) 1,2

(C) 1,8

(D) 2,2

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os tipos de reações empregadas na execução de 
exames laboratoriais, conforme o produto formado, aque-
las que empregam partículas ligadas a antígenos ou anti-
corpos para reagirem com o analito na amostra biológica 
são reações de:

(A) precipitação

(B) colorimetria

(C) aglutinação

(D) complexação

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cada dia, cerca de três mil pessoas morrem no mundo 
vítimas de doenças negligenciadas, como a malária, doen-
ça de Chagas, leishmaniose visceral e doença do sono. O 
tratamento de escolha indicado pelo Ministério da Saúde 
no Brasil para a leishmaniose visceral se faz com o uso de 
medicamento antimonial pentavalente. Esse fato tem leva-
do alguns pesquisadores a dispensar atenção especial a 
essa doença, pois esse medicamento 

(A) sofre intenso metabolismo de primeira  passagem e 
provoca ulcerações estomacais.

(B) leva ao desenvolvimento de resistência devido a sua 
meia-vida curta no organismo.

(C) possui absorção gastrintestinal muito irregular, apesar 
de ser administrado por via oral.

(D) necessita de monitoramento clinico e laboratorial de-
vido aos seus efeitos tóxicos.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A malária é a doença parasitária mais prevalente hoje no 
mundo, com sérias implicações sanitárias, que leva a con-
sideráveis perdas econômicas e sociais. Os profissionais 
que atuam na assistência à malária precisam ter conheci-
mento da epidemiologia local, dos perfis de eficácia e de 
efetividade dos tratamentos e de resistência para emprego 
racional  dos  medicamentos  antimaláricos.  Os  principais 
obstáculos para o controle dessa doença são:

(A) a facilidade  de desenvolvimento de resistência  e  a 
falta de medicamento que seja ativo sobre as várias 
formas do micro-organismo.

(B) a  existência  de  apenas  um  fármaco  com  eficácia 
comprovada  sobre  o  Plasmodium vivax e  Plasmo-
dium falciparum e a baixa tolerância a este fármaco.

(C) a dificuldade de adesão ao tratamento, tendo em vis-
ta a impossibilidade de administração do medicamen-
to por via oral e o alto custo do tratamento.

(D) a falta de esquemas terapêuticos previamente defini-
dos e a dificuldade de acesso aos ambientes de trata-
mento pela população.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Biossegurança refere-se às ações gerais para proteção in-
dividual e coletiva. Nesse sentido:

(A) as amostras contendo agentes biológicos da classe 
de risco 1 devem ser manuseadas em cabine de se-
gurança biológica da classe III.

(B) a centrífuga deverá permanecer fechada para evitar o 
risco de contaminação por meio de aerossóis, duran-
te a centrifugação de material biológico.

(C) o produto químico recomendado para desinfecção de 
vidraria antes de sua lavagem é o álcool a 95%.

(D) as agulhas utilizadas na coleta de sangue humano 
devem ser recapeadas antes do descarte.
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A toranja ou grapefruit é um alimento frequentemente en-
volvido em interações entre fármacos e alimentos. O me-
canismo proposto para esta interação é a inibição

(A) do sistema enzimático citocromo P 450.

(B) das glicoproteínas P. 

(C) das monoaminoxidases (MAO).

(D) da ligação com as proteínas plasmáticas.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tranilcipromina é um fármaco utilizado no tratamento de 
depressão, por ser um inibidor da monoaminoxidase. Du-
rante seu uso, deve-se evitar alimentos como queijos ma-
turados que são ricos em 

(A) glicina.

(B) prolina.

(C) tiamina.

(D) tiramina.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O método recomendado pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento para determinação do teor de lipí-
dios em amostras de leite é o seguinte:

(A) Bligh-Dyer

(B) Gerber

(C) Kreis

(D) Soxhlet

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A RDC nº 360, de 23/12/2003, da Anvisa/MS, tornou obri-
gatória a rotulagem nutricional para alimentos embalados 
na ausência do cliente. Segundo essa resolução, a decla-
ração  da  informação  nutricional  de  um  alimento  sólido 
deve obrigatoriamente ser expressa por

(A) 100 g do produto.

(B) 50 g do produto.

(C) 25 g do produto.

(D) porção de referência do produto.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As carnes e seus derivados estão sujeitos a alterações fí-
sicas e químicas decorrentes principalmente da modifica-
ção e/ou degradação de proteínas e lipídios. O estado de 
conservação dos produtos cárneos pode ser avaliado qua-
litativamente pela reação

(A) de Éber, para gás sulfídrico.

(B) do verde malaquita, para sulfitos.

(C) da floroglucina, para formaldeído.

(D) de Griess-Ilosvay, para nitritos.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A acidez elevada em leites é resultante da acidificação da 
lactose provocada por micro-organismos em multiplicação. 
De acordo com a Instrução Normativa nº 68, de 12 de de-
zembro de 2006, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, a elevada acidez ou o desequilíbrio salino 
leva à ocorrência de coagulação do leite, quando se pro-
move a desestabilização das micelas pelo

(A) etanol.

(B) glicerol.

(C) guaicol.

(D) lugol.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto a seguir para responder às questões de 42 a 
46.

O doseamento da Nimesulida comprimidos, segundo a 5ª 
Edição da  Farmacopeia Brasileira pode ser realizado por 
dois métodos, dentre eles o da espectrofotometria de ab-
sorção no ultravioleta descrito a seguir: “Pesar e pulverizar 
20 comprimidos. Transferir quantidade de pó equivalente a 
0,1  g de nimesulida para balão volumétrico  de 100 mL, 
adicionar 60 mL de hidróxido de sódio 0,01 M e agitar 40 
minutos. Completar o volume com o mesmo solvente e fil-
trar.  Diluir  sucessivamente,  até concentração de 0,002% 
(p/v), utilizando hidróxido de sódio 0,01 M. Preparar solu-
ção padrão na mesma concentração, utilizando o mesmo 
solvente. Medir as absorbâncias das soluções resultantes 
em 392  nm,  utilizando  hidróxido  de  sódio  0,01  M para 
ajuste do zero. Calcular a quantidade de C13H12N2O5S nos 
comprimidos a partir das leituras obtidas”.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As técnicas espectrofotométricas estão fundamentadas na 
absorção da energia eletromagnética por moléculas que 
dependem tanto de sua concentração quanto de sua es-
trutura. Nas análises espectrofotométricas quantitativas na 
região do ultravioleta, como a utilizada no doseamento da 
nimesulida,

(A) as moléculas das substâncias analisadas ao absorve-
rem energia sofrem uma transição para um estado de 
menor energia.

(B) as lâmpadas mais empregadas nos espectrofotôme-
tros são as de tungstênio, e os monocromadores pos-
suem uma rede de difração.

(C) as soluções de trabalho mais concentradas são mais 
indicadas para se evitar formação de pontes de hidro-
gênios e com isto desvios nas análises.

(D) a quantidade de luz absorvida e transmitida está dire-
tamente relacionada com concentração da substân-
cia.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao realizar o doseamento de uma amostra de comprimi-
dos  contendo  100  mg de  nimesulida,   considerando-se 
que  o  peso  médio  dos  comprimidos  é  de  405,5  mg,  a 
quantidade de pó  equivalente a 0,1 g de nimesulida é:

(A) 0,4055 g

(B) 4,055 g

(C) 40,55 g

(D) 0,0405 g

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os pesos atômicos: Na = 23, O = 16 e H 
= 1, para preparar 500 mL da solução de hidróxido de só-
dio 0,01 M, a quantidade de hidróxido de sódio a ser pesa-
da e dissolvida em água é:

(A) 4,0 g

(B) 2,0 g

(C) 0,4 g

(D) 0,2 g

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para preparar as diluições sucessivas a partir da solução 
0,1% inicialmente preparada, os volumes sucessivos e ne-
cessários para duas diluições com volumes finais de 50 
mL e obtenção da concentração de 0,002% (p/v) na 2ª di-
luição é:

(A) 20 mL e 10 mL

(B) 20 mL e 5 mL

(C) 10 mL e 5 mL

(D) 5 mL e 5 mL

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere os  dados  da  tabela  a  seguir  obtidos  durante 
uma análise. 

ABSORBÂNCIAS MÉDIA CONCENTRAÇÃO 
(mg/mL)

TEOR 
(%)

AMOSTRA 
(triplicata)

0,8846
0,8844
0,8842

0,8844 ---------------- ----------

PADRÃO 0,9174 0,9174 ----------------

Dado que Ca = Cp x Aa / Ap, em que Ca = concentração 
da amostra, Cp = concentração do padrão, Aa = absorbân-
cia da amostra,  Ap = absorbância do padrão, conclui-se 
que a concentração de nimesulida na amostra e o teor de 
nimesulida no comprimido são, respectivamente: 

(A) 0,00193 e 99,0

(B) 0,0193 e 96,5

(C) 1,93 e 105,0

(D) 0,193 e 97,0

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE) é uma 
técnica instrumental amplamente utilizada em análises de 
alimentos e de medicamentos. Essa técnica de separação 
se fundamenta na distribuição dos componentes de uma 
mistura entre duas fases imiscíveis, a fase móvel líquida e 
a fase estacionária sólida contida em uma coluna cilíndri-
ca. De acordo com a composição dessas fases, a CLAE 
pode ser de

(A) fase normal, em que o sistema empregado é compos-
to por uma fase estacionária apolar e uma fase móvel 
polar.

(B) separação quiral, que emprega sílica na fase estacio-
nária e fase móvel apolar, capaz de separar misturas 
racêmicas.

(C) troca iônica, que emprega resinas trocadoras de íons 
obtidas por polimerização de estireno e de vinilbenzeno.

(D) exclusão, que utiliza resinas de poliestireno e de vinil-
benzeno e permite a separação de componentes com 
base na sua polaridade.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir 

BRASIL. Farmacopeia Brasileira, v.1  Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária. Brasília: Anvisa, 2010. p.112.

Essa figura apresenta um cromatograma típico de duas 
substâncias separadas por CLAE, em que

(A) t1 e t2 são os tempos de retenção característicos e ex-
clusivos que podem ser utilizados para a identidade 
das substâncias analisadas.

(B) k é o fator de retenção que expressa a afinidade da 
substância pela fase estacionária: quanto maior a afi-
nidade, maior a retenção.

(C) n é o número de pratos teóricos que indica a eficiên-
cia do detector em reconhecer a substância analisa-
da.

(D) R, que está relacionado com a largura dos picos, é o 
parâmetro cromatográfico que indica a diferença en-
tre os tamanhos das moléculas das substâncias em 
uma mistura. 
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A espectrofotometria no infravermelho é largamente usada 
tanto na indústria quanto na pesquisa científica, pois ela é 
uma técnica rápida e confiável para medidas, controle de 
qualidade e análises dinâmicas. Nesta técnica,

(A) a molécula absorve radiação infravermelha excitando 
os elétrons e provocando transições eletrônicas que 
são captadas e registradas no espectro. 

(B) o espectro é formado por bandas que revelam a pre-
sença ou ausência de grupos orgânicos.

(C) a absorção de energia é feita devido às vibrações das 
ligações covalentes que não são capazes de alterar o 
seu momento dipolar.

(D) existe uma correspondência entre o comprimento de 
onda, a parte da molécula que absorveu a radiação e 
a cor da substância.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões de 50 a 
52.

Um dos maiores problemas de intoxicação por medi-
camentos ou falhas do esquema terapêutico é a ocor-
rência de interação entre dois ou mais fármacos ad-
ministrados  concomitantemente.  Assim,  um  farma-
cêutico recebe as seguintes prescrições: 

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3

Tegretol Gardenal Daonil

Ao fazer uma dispensação responsável, o farmacêuti-
co obtém a informação de que a paciente 1, há uma 
semana, faz uso de cetoconazol, a paciente 2 faz uso 
de um anovulatório e não pretende engravidar no mo-
mento e a paciente 3, já tendo evento de um acidente 
vascular  cerebral,  faz  uso  de  ácido  acetil  salicílico 
diariamente.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os dados apresentados, concluiu-se que, 
na paciente 1,

(A) o  efeito  terapêutico  do  tegretol  será  diminuído  por 
ação do cetoconazol  sobre as enzimas do Sistema 
Citocromo P450. 

(B) o efeito terapêutico do cetoconazol será aumentado 
por efeito agonista do tegretol, pois agem na mesma 
célula alvo.

(C) os efeitos tóxicos do tegretol podem ser exacerbados 
pelo efeito inibidor enzimático do cetoconazol.

(D) o efeito terapêutico do tegretol será aumentado pelo 
seu deslocamento das proteínas promovido pelo ce-
toconazol.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na paciente  2,  de  acordo  com os dados  apresentados, 
conclui-se que

(A) o efeito terapêutico do gardenal será diminuído por 
ação do anovulatório sobre a sua absorção.

(B) a absorção do anovulatório será diminuída pelo efeito 
do gardenal sobre a motilidade do trato gastrointestinal.

(C) os efeitos tóxicos do gardenal podem ser exacerba-
dos pelo efeito inibidor enzimático do anovulatório.

(D) o risco de gravidez é alto devido à alteração no meta-
bolismo do anovulatório promovido pelo gardenal.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com os dados apresentados, conclui-se que, na 
paciente 3,

(A) o  efeito  terapêutico  do  Daonil  será  diminuído  por 
ação do AAS sobre a sua metabolização e eliminação 
através dos rins.

(B) os efeitos tóxicos do Daonil podem ser exacerbados 
pelo uso concomitante de AAS, podendo levar a he-
morragias.

(C) o efeito terapêutico  do Daonil  pode ser  aumentado 
pela capacidade de o AAS deslocar o Daonil da sua 
ligação com as proteínas plasmáticas. 

(D) os efeitos colaterais do AAS podem ser aumentados 
pela ação do Daonil sobre a secreção de ácido clorí-
drico.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A titulação de Karl Fischer é de grande utilidade para a de-
terminação de umidade em amostras que

(A) são ricas em ácido ascórbico.

(B) sofrem degradação com produção de água.

(C) são ricas em aldeídos e cetonas.

(D) sofrem redução pelo calor.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os micro-organismos são  agentes  capazes  de  provocar 
vários tipos de infecções no homem, muitas vezes fatais. 
Alguns procedimentos são utilizados com o objetivo de ini-
bir, destruir e eliminar os micro-organismos e evitar as in-
fecções, como a 

(A) esterilização  que  é  um processo  físico  ou  químico 
que destrói todas as formas microbianas, inclusive os 
esporos bacterianos.

(B) Antissepsia que é um procedimento em que os micro-
organismos presentes no ambiente são destruídos ou 
eliminados.

(C) descontaminação que é um processo de limpeza de 
objetos e  superfícies contaminados com micro-orga-
nismos.

(D) desinfecção  que  é  um  processo  físico  ou  químico 
pelo qual os esporos bacterianos presentes em teci-
dos vivos são destruídos.
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Fármacos ou seus metabólitos podem alterar  resultados 
de exames de laboratório por interferência analítica (in vi-
tro) ou efeito biológico (in vivo). O uso de levodopa pode 
levar a interferência analítica por

(A) reduzir a uricemia mensurada.

(B) aumentar a glicemia mensurada.

(C) reduzir a uremia mensurada.

(D) aumentar a colesterolemia mensurada.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O método de Kjeldahl é amplamente utilizado para a deter-
minação de proteínas em alimentos e fundamenta-se na 
característica química  das proteínas de possuir em sua 
molécula o átomo de

(A) oxigênio.

(B) carbono.

(C) hidrogênio.

(D) nitrogênio. 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os leucócitos podem apresentar alterações morfológicas 
adquiridas e hereditárias.  A alteração nuclear  em que a 
maioria dos neutrófilos apresenta núcleos bastonados ou 
bilobulados, cromatina mais condensada, é a

(A) anomalia de May-Hegglin.

(B) síndrome de Chediack-Higashi.

(C) anomalia de Alder-Reiley.

(D) anomalia de Pelger-Hüet.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os índices hematimétricos, aquele que corresponde 
ao volume corpuscular  médio,  ou seja,  o  volume médio 
dos eritrócitos medido em fentolitros (fL), é o

(A) RDW

(B) HCM

(C) CHCM

(D) VCM

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na anemia falciforme ocorre uma alteração molecular pri-
mária representada pela substituição de uma única base 
no códon 6 do gene da globina beta, uma adenina (A) é 
substituída por uma timina (T). Por meio da eletroforese é 
feita a comprovação da existência da hemoglobina carac-
terística dessa enfermidade, que é:

(A) HbA

(B) HbF

(C) HbS

(D) HA1C

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a determinação laboratorial do perfil lipídico deve-se 
recomendar ao paciente que

(A) abstenha-se do uso de álcool nas 72 horas anteriores 
ao exame.

(B) suspenda a  atividade  física  uma semana antes  do 
exame.

(C) suspenda o uso de medicamentos pelo menos 12 ho-
ras antes do exame.

(D) faça jejum de 14 a 16 horas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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