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INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: 

 

 

 

 
1 -  Na correção dos cartões de respostas, para efeito de pontuação, será 

desconsiderada: 

 

 questão que não apresentar nenhuma opção assinalada; 

 questão que contiver mais de uma opção assinalada, sejam 

estas marcações acidentais ou não, independentemente da 

dimensão, ocasionadas por borrões, corretivos, emendas, 

manchas, pontos, sombreados de lápis ou caneta, traços ou 

quaisquer outros tipos de rasuras. 

 

2 -  Para que o candidato não se enquadre em nenhuma dessas situações, 

tendo alguma questão anulada devido a múltiplas marcações, é 

imprescindível que ele tenha o máximo de atenção, cuidado e capricho 

ao transcrever as respostas das questões do caderno de provas para o 

cartão de respostas. 

 

3 -  Em hipótese alguma, será fornecido outro cartão de respostas, 

portanto, é preciso que o candidato fique atento e preencha, 

corretamente, apenas uma das cinco alternativas em cada questão, 

utilizando caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente, 

conforme a figura abaixo: 
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

(EDITAL 13/2014 - 7.3.1.  As disposições e instruções contidas no(s) Cadernos de Prova 

constituirão normas complementares ao presente edital.) 
 

 Será excluído do concurso o candidato que em sala de prova portar 

celulares, armas e aparelhos eletrônicos. 
 

 O candidato não pode usar boné, capacete, chapéu, chaveiro de qualquer tipo, 

óculos escuros, relógio e similares. 

 

 Quando solicitado pelo Fiscal, o candidato deve assinar a Ata de Abertura do Lacre. 

 

 Junto ao candidato, só devem permanecer os objetos de identificação e os 

materiais para execução da prova. Todo e qualquer outro material, exceto 

alimentos, água em garrafa transparente e medicamentos, têm de ser colocados no 

saco plástico disponível, amarrado e colocado embaixo da cadeira. 

 

 O candidato que possuir cabelos compridos deve mantê-los presos, deixando as 

orelhas descobertas. 

 

 O candidato deve conferir se sua prova tem 15 questões de Língua Portuguesa, 10 

de Raciocínio Lógico-Quantitativo, 5 de Legislação e 30 de Conhecimentos 

Específicos do cargo, sendo cada questão constituída de 5 alternativas (a, b, c, d, e) 

e numeradas de 01 a 60. Caso haja algum problema, solicitar a substituição de seu 

caderno ou folha. 

 

 O candidato deve comunicar sempre aos fiscais qualquer irregularidade observada 

durante a realização da prova. Não sendo tomadas as devidas providências a 

respeito de sua reclamação, solicitar a presença do Coordenador do Setor ou 

comunicar-se com ele, na secretaria, ao final da prova. 

 

 O candidato não pode retirar nenhuma folha deste caderno. 

 

 A duração da prova, considerando a marcação do cartão de respostas, é de 4 

horas. O candidato só poderá sair decorridos 1h e 30min. 

 

 O candidato deve assinar a lista de presença e o cartão de respostas com a 

assinatura idêntica à da sua identidade. 

 

 O candidato, ao receber o cartão de respostas, deve ler, atentamente, as instruções 

contidas na página 3 deste caderno. 

 

 Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de 

Encerramento. 
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C O N H E C I M E N T O S    G E R A I S 
 

L Í N G U A    P O R T U G U E S A 
 

 A seguir, reproduzimos texto de Lago Burnett, publicado originalmente n’OEstadão, em 

maio de 1976 e, posteriormente, na coletânea de artigos A língua envergonhada.  Faça a 

leitura com atenção e volte ao texto sempre que julgar necessário.  

 

 Texto I  

A lenta agonia dos jornais de província 

  

1. Se até agora, nas grandes metrópoles do país, a televisão não conseguiu desbancar a 

imprensa no que ela tem de mais inalienável, que é a informação, o mesmo não se verifica, 

lamentavelmente, em muitas capitais de Estados, onde jornais outrora tão vibrantes começam a 

ensarilhar as armas diante da concorrência desigual.  

 

2. Tenho grande ternura pelos jornais de província, modestos porém ousados, raquíticos 

mas atrevidos. Foi neles que me iniciei e com eles convivi tempo bastante para aprender lições de 

humildade e de bravura. Se a folha de pagamento era mínima, a folha de serviços era grande. Dos 

serenos informativos, que procuravam situar-se sempre em posição conciliatória, aos panfletos 

incendiários que não raro atraíam balas de qualquer calibre para seus temerários redatores, a 

imprensa do interior, muito mais que a dos grandes centros, sempre circunscreveu-se à atividade 

política. Não a política esmaltada de urbanidade, dos cochichos ao pé do ouvido ou das teorizações 

inócuas que preenchem o vazio de doutrinas inconsistentes. Mas a política mais primitiva, em que 

adversário é inimigo e reduto eleitoral é o lugar onde não há fiscalização do partido oponente.  

 

3. Hoje esse passado recente parece ter-se incorporado ao fabulário regional. Antes da 

televisão, o avião começou a minar as bases de resistência da imprensa provinciana. Com a 

presença diária de jornais do Rio e São Paulo, as folhas dos Estados menos dotados começaram a 

minguar. Isso para não falar nas alterações de ordem política e social que modificaram hábitos 

enraizados e, em certos casos, chegaram mesmo a erradicar vícios imemoriais, como a fraude 

eleitoral despudorada, o regime institucional de pistolão para preenchimento de cargos públicos e a 

lei do trabuco para quem estivesse do lado oposto.  

 

4. Os jornais que refletiam essa realidade – difícil de ser aceita em círculos menos 

comprometidos com a caverna, mas nem por isso menos verdadeira – perderam então muito do seu 

encanto. A partir do momento em que o imprevisto, o suspense, o inusitado, deixaram de constituir 

matéria-prima de sua mercadoria de consumo imediato, restou-lhes o consolo de reproduzir, com 

atraso de 24 horas, o noticiário importado das metrópoles por via aérea.  
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5. A televisão acabou de liquidar com essa imprensa heroica que ainda subsiste em raros 

casos recorrendo à ilusão de iludir-se  com artifícios como  o ofessete que só causa boa impressão 

mesmo no papel linha d’água. E é assim que o espaço antes destinado aos editoriais, sueltos, 

tópicos e até mesmo às notícias locais passou a ser substituído pelas fotos de cortes avantajados e 

posters extemporâneos. Com a inversão de valores e a reversão da expectativa, os critérios do 

supérfluo prevaleceram sobre os do essencial.  

 

6. As transmissões diretas, via satélite, se serviram para pôr o homem de cidades distantes 

em dia com tudo quanto se decide na aldeia global, acarretam a desvantagem de desinteressá-lo 

das coisas de sua própria terra. Alguém já aventou a hipótese de que, em futuro próximo, 

desaparecerão para sempre as tipicidades dos sotaques, o que, em maior escala, levaria até à 

descaracterização das culturas regionais, com danos irreversíveis e prejuízos irreparáveis para a 

memória nacional. 

 

7. Não há dúvida de que é muito confortável desembarcar em Maceió e retomar, com um 

alagoano, apanhado ao acaso, o fio de uma conversa iniciada no Rio, sem solução de continuidade, 

porque hoje todo o mundo está a par de tudo que acontece, ao mesmo tempo, em qualquer parte. 

Mas como confrange, quando acaso se volta ao berço, tentar uma cavalgada pelo  passado e 

constatar que já agora ninguém mais tem tempo para isso porque quem não está interessado no 

desfecho de uma novela empenha-se a fundo em vislumbrar uma saída para Angola ou uma solução 

para as escaramuças frequentes entre Pequim e Moscou.  

 

8. Aqui, entre nós, eu acho que estão botando progresso demais no ventilador. O que me 

deixa estarrecido e sorumbático não é, com certeza, o remédio encontrado para curar o insulamento. 

Na adolescência eu já me queixava muito disso, ainda mais que conheço o problema de perto 

porque nasci numa ilha. O que me apavora é a dosagem. Pela madrugada! Não acabem de vez com 

o meu passado, não arranquem assim minhas raízes.  

BURNETT, Lago. A lenta agonia dos jornais de província. In:_______. A língua envergonhada. 2. ed. Rio de Janeiro: Cena 
Produtores de Arte, 1985. p. 89-90.  

 

 

1. O principal propósito comunicativo do autor do texto é:  
 

a) registrar  causas do aniquilamento de pequenos jornais em cidades menores.   
b) criticar a televisão por sua concorrência desleal com os jornais.  
c) criticar a susceptibilidade das populações interioranas à influência dos grandes centros.  
d) encarecer a necessidade de preservar a cultura das cidades interioranas.  
e) registrar iniciativas bem-sucedidas de jornais para angariar novos leitores.  
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2. Atentando para as afirmações a seguir, aponte aquela que NÃO se confirma pela leitura do 
texto.  

 
a) No tempo em que o articulista prestou serviços a pequenos jornais, a grandiosidade dos 

trabalhos não correspondia à remuneração recebida.   
b) A política relatada pelos jornais de cidades menores refletia o domínio de certos grupos 

em regiões onde não havia diplomacia para com os opositores.   
c) Eis dois aspectos que contribuíram para o enfraquecimento dos jornais de província: a 

televisão e a chegada de grandes jornais por via aérea.   
d) Espaço para editoriais, emprego do ofessete, ênfase em notícias locais e utilização de 

posters exemplificam, entre outros, a opção pelo supérfluo, de que se valeram os 
pequenos jornais para sobreviver.  

e) Se, por um lado, o articulista enaltece a informação advinda da tecnologia, por outro, ele 
é nostálgico de um tempo em que havia interlocutores para conversar sobre o passado.   

 
 

3. Influenciado, talvez,  pela própria temática do texto, o articulista vale-se, algumas vezes, de 
imagens bélicas, como se confirma em todas as alternativas seguintes, EXCETO:  

 
a) “...o mesmo não se verifica, lamentavelmente, em muitas capitais de  Estados, onde 

jornais outrora tão vibrantes começam a ensarilhar as armas...” (§ 1)  
b)  “Dos serenos informativos (...) aos panfletos incendiários que não raro atraíam balas de 

qualquer calibre para seus temerários redatores, a imprensa do interior (...) 
circunscreveu-se à atividade política.” (§ 2)  

c) “Mas a política mais primitiva, em que adversário é inimigo e reduto eleitoral é o lugar 
onde não há fiscalização do partido oponente.” (§ 2) 

d) “Antes da televisão, o avião começou a minar as bases de resistência da imprensa 
provinciana.” (§ 3)  

e) “...chegaram mesmo a erradicar vícios imemoriais, como a fraude eleitoral despudorada, 
o regime institucional de pistolão para preenchimento de cargos públicos...”  (§ 3)  

 
 

4. Nas alternativas seguintes, segmentos do texto são reescritos com leves alterações. Em um dos 
casos essa alteração acarreta grave prejuízo ao sentido original pretendido pelo autor. 
Assinale-a.  

 
a) “Aqui, entre nós, eu acho que estão botando progresso demais no ventilador.” (§ 8) → 

Aqui, entre nós, eu acho que se está botando progresso demais no ventilador. 
b) “O que me deixa estarrecido e sorumbático não é, com certeza, o remédio encontrado 

para curar o insulamento.” (§ 8) → O que me deixa estarrecido e sorumbático não é o 
remédio encontrado para curar com certeza  o insulamento.  

c) “...aos panfletos incendiários que não raro atraíam balas de qualquer calibre...” (§ 2) → 
... aos panfletos incendiários que com frequência atraíam balas de qualquer calibre... 

d) “E é assim que o espaço (...)  passou a ser substituído pelas fotos de cortes avantajados 
e posters extemporâneos.” (§ 5) → E  assim  o espaço passou a ser substituído pelas 
fotos de cortes avantajados e posters extemporâneos. 

e) “...se serviram para pôr o homem de cidades distantes em dia com tudo quanto se 
decide na aldeia global...” (§ 6) → ... se serviram para pôr o homem de cidades distantes 
em dia com tudo quanto é decidido na aldeia global... 
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5. Fazemos, nas opções seguintes, uma reescrita de cada um dos trechos citados, inserindo-lhes 

segmento em que se evidencia figura de linguagem, logo depois identificada. Em um dos casos, 
entretanto, a identificação NÃO é correta. Indique-o.  

 
a) “...porque hoje todo o mundo está  a par de tudo que acontece...” (§ 7)→...porque hoje 

todos estamos  a par de tudo que acontece... (silepse) 
b) “...jornais outrora tão vibrantes começam a ensarilhar as armas diante da concorrência 

desigual.” (§ 1) →...jornais, outrora antenas tão vibrantes da sociedade, começam a 
ensarilhar as armas diante da concorrência desigual. (metáfora) 

c) “Tenho grande ternura pelos jornais de província, modestos porém ousados...” (§ 2) 
→Reservo milhões de elogios para os jornais de província, modestos porém ousados...  
(catacrese) 

d) “...com eles convivi tempo bastante para aprender lições de humildade e de bravura.” (§ 
2) →...com eles convivi tempo bastante para aprender com os mestres da máquina de 
escrever lições de humildade e de bravura. (metonímia) 

e) “...o avião começou a minar as bases de resistência da imprensa provinciana.” (§ 3) → ...as 
bases de resistência da imprensa provinciana, o avião começou a miná-las. (pleonasmo) 

 
 

6. Atento à coesão e à coerência textuais, avalie as proposições: 
 

I) A expressão “ o mesmo” (§ 1)  retoma o fato de a televisão não conseguir  desbancar a imprensa 
no que ela tem de mais inalienável.  

II) A expressão  “essa realidade” (§ 4)  retoma   “vícios imemoriais”, mencionados no parágrafo 
anterior.  

III) O trecho “Não há dúvida de que é muito confortável...” (§ 7) poderia, sem nenhum prejuízo para a 
coerência textual, ser assim começado: Portanto, não há dúvida de que é muito confortável... 

 
Avaliadas as proposições, aponte a alternativa CORRETA.  
 

a) todas as proposições estão corretas.  
b) todas as proposições estão incorretas.  
c) somente as proposições I e II estão incorretas.  
d) somente a proposição III está incorreta.  
e) somente a proposição I está correta.  

 
 

7. Em somente uma das alternativas seguintes, a palavra em destaque sofreu, quanto à 
acentuação gráfica, adaptação aos termos do Acordo Ortográfico de 1990. Aponte-a. 

 
a) “...nas (...) metrópoles do país, a televisão não conseguiu desbancar a imprensa...” (§ 1)  
b) “...dos cochichos ao pé do ouvido ou das teorizações inócuas... (§ 2)  
c) “...o regime institucional de pistolão para preenchimento de cargos...” (§ 3) 
d)  “A televisão acabou de liquidar com essa imprensa heroica...” (§ 5)  
e) “...se serviram para pôr o homem de cidades distantes em dia com tudo...” (§ 6) 
 

 
8. Em todas as alternativas seguintes, a vírgula se justifica pelo mesmo motivo, EXCETO em uma 

delas. Aponte-a.  
 

a) “Se até agora, nas grandes metrópoles do país, a televisão não conseguiu desbancar a 
imprensa...( § 1) 

b) “Tenho grande ternura pelos jornais de província, modestos porém ousados...” (§ 2) 
c) “Com a presença diária de jornais do Rio e São Paulo, as folhas dos Estados menos 

dotados começaram a minguar.” (§ 3) 
d) “...modificaram hábitos enraizados e, em certos casos, chegaram mesmo a erradicar 

vícios imemoriais...”(§ 3) 
e) “Alguém já aventou a hipótese de que, em futuro  próximo, desaparecerão para sempre 

as tipicidades dos sotaques...” (§ 6) 
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9. O articulista vale-se do processo sintático da coordenação na seguinte alternativa:  

 
a) “Foi neles que me iniciei e com eles convivi tempo bastante para aprender lições de 

humildade e de bravura.” (§  2) 
b) “Antes da televisão, o avião começou a minar as bases de resistência da imprensa 

provinciana.” (§  3) 
c) “Aqui, entre nós, eu acho que estão botando progresso demais no ventilador.” ( § 8) 
d) “O que me deixa estarrecido e sorumbático não é, com certeza, o remédio encontrado 

para curar o insulamento.” (§ 8) 
e) “Não acabem de vez com o meu passado, não arranquem assim minhas raízes.” (§ 8)  

 
 
 
 A seguir, reproduzimos texto de Carlos Eduardo Lins da Silva,  publicado em 8 de abril de 

2004 e disponível no site do Observatório da imprensa. Faça a leitura com atenção e volte 
ao texto sempre que julgar necessário.  

 
 

Texto II   

A sobrevivência dos jornais impressos 

1. O excelente texto de Eric Alterman na revista The New Yorker (edição de 31/3/2008) 

sobre a vida e a morte dos jornais impressos já foi comentado neste Observatório pelo sempre 

preciso Luiz Weis (...).  Mas o artigo de Alterman comporta diversas leituras. Embora o seu foco 

seja, como corretamente apontou Weis, a disputa entre jornalismo impresso e jornalismo on-line 

nos Estados Unidos, ele pode provocar muitas considerações sobre o futuro provável dos jornais 

diários em qualquer lugar do mundo. 

 

2. Não é pequeno o número de analistas da comunicação que vêm prevendo já há algum 

tempo o fim dos jornais como algo inevitável. Ninguém é capaz de dizer com certeza o que 

ocorrerá. Só o tempo dirá. 

 

3. Mas um pouco de história e bom senso pode moderar um pouco o tom apocalíptico que 

advém de fatos incontestáveis, como os listados por Alterman em relação ao declínio constante 

da circulação, faturamento publicitário, grau de influência política dos jornais diários nos EUA e 

em praticamente todo o mundo. Os únicos índices que parecem subir nas estatísticas vitais do 

jornalismo impresso, infelizmente, é a idade média dos seus consumidores. 

 

4. Tudo indica que são caminhos sem retorno. Os tempos áureos dos jornais não devem 

voltar e iludem-se os brasileiros que estão entusiasmados com o excelente ano de 2007, quando 

o boom imobiliário decorrente da grande fase da economia do país deu aos grandes veículos 

impressos lucros excepcionais. 

 

http://www.newyorker.com/reporting/2008/03/31/080331fa_fact_alterman
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5. O rádio viveu crise muito semelhante a esta quando surgiu a televisão e também não 

faltaram os que antecipassem a sua morte. O que se viu foi que o rádio nunca mais voltou a ser 

o centro das atenções do público, condição de que desfrutou nos anos 1920, 1930 e 1940, mas 

acabou por encontrar funções sociais relevantes, ainda que mais modestas, sobrevive com 

galhardia e é em geral um bom negócio. 

 

6. Todos os meios de comunicação hegemônicos sofreram abalos quando um concorrente 

direto mais avançado tecnologicamente apareceu (o rádio e o cinema diante da televisão, a TV 

aberta diante da TV por cabo e por satélite, o disco de vinil diante do CD). Mas raros foram os 

que simplesmente desapareceram. A grande maioria encontrou fórmulas para se manter no 

mercado econômico, cultural e político. 

(...) 

7. Nos Estados Unidos como aqui, a resposta à crise tem sido a de cortar custos (inclusive 

em prejuízo à qualidade do produto, o que é absolutamente irracional) e manter o padrão de 

conteúdo de 50 anos atrás, por mais absurdo que isso possa parecer. Os jornais continuam 

repetindo informações que quase todos os seus leitores já leram, viram ou ouviram na véspera 

no rádio, na TV ou na internet, como se elas fossem absolutas novidades. 

 

8. E continuam se dirigindo a um público diversificado, composto por pessoas com 

interesses e visões de mundo conflitantes e que vêm tendo suas necessidades atendidas com 

muito mais eficiência pelos veículos que se dedicam cada um a um nicho específico – sejam 

revistas, emissoras de TV por cabo, rádios ou blogs.  

 

9. Os jornais impressos precisam dar-se conta de que não há futuro em continuar se 

dirigindo a esse público geral. O tempo das grandes tiragens acabou. Ou elas continuarão em 

queda na tentativa de atingir a todos e sabe-se lá a quanto cairão ou elas podem estabilizar-se 

em torno de um público – menor que o atual – mas que pode se manter graças a uma audiência 

constante e fiel, satisfeita com os serviços que o veículo lhe presta. 

 

10. A melhor qualidade da informação e do texto é o grande diferencial competitivo (para 

usar o jargão mercadológico) que o jornal impresso tem em relação a todos os seus 

concorrentes. Nem internet, nem blog, nem rádio podem dar ao consumidor essa qualidade 

superior. 
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11. Alterman cita a cultura noticiosa de vários países da Europa, onde desde quase sempre 

prevaleceu a noção de "narrativas competitivas para comunidades políticas diferentes com 

jornais individuais refletindo as visões de cada facção"; e ele ainda provoca: "Pode não ser 

inteiramente por coincidência que essas nações desfrutam de um nível de engajamento político 

muito superior ao dos EUA". 

 

12. Pode ser este o caminho para o jornal diário em países como EUA e Brasil, que 

adotaram o modelo do jornalismo em busca da objetividade, capaz de atender aos interesses de 

toda a comunidade indistintamente. Esse conceito foi útil, mas seu tempo pode ter sido 

simplesmente superado e novos caminhos precisam ser encontrados. 

 

13. Não que os jornais brasileiros devam virar jornais "de partido", como Le Monde ou 

L´Humanité. Mas eles poderiam restringir radicalmente o escopo temático de sua cobertura 

informativa, focar em temas de interesse de grupos demográficos mais específicos e tratá-los de 

modo aprofundado para atender à demanda dessas "comunidades". 

 

14. Que sentido faz um grande jornal continuar a dedicar três ou quatro páginas diárias para 

tratar, por exemplo, de futebol de maneira superficial, atrasada e sem atrativos do ponto de vista 

do torcedor, que já foi atendido muito antes e muito melhor pelos blogs e programas de rádio e 

TV especializados no assunto? 

 

15. Por que não usar essas páginas para ir mais fundo em assuntos que são muito mais 

bem tratados no papel, como pesquisa com células-tronco, aquecimento global, excesso de 

crédito na economia brasileira, reforma política, os quais também são tratados superficialmente 

hoje em dia pelos jornais, tão superficialmente quanto o futebol? Por que ser superficial e 

repetitivo em todos os temas em vez de se especializar em alguns que não têm bom tratamento 

nos meios adversários? 

SILVA, Carlos Eduardo Lins da. A sobrevivência dos jornais impressos. Disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br>. Acesso em: 30 jul. 2013.  
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10. Eis, na visão do articulista, a alternativa que sintetiza atitude que poderia atenuar a crise por que 

passa o jornalismo impresso:  
 

a) abordagem homogênea para públicos diversificados.  
b) engajamento em causas políticas regionais.  
c) abordagem direcionada a públicos específicos.  
d) priorização de informações inéditas.  
e) interação com outros meios noticiosos.  

 
 

11. Texto I e Texto II: 
 

a) mantêm em comum o tom otimista com que veem a possibilidade de os pequenos e 
grandes jornais reconquistarem públicos fiéis a mídias mais modernas.  

b) mantêm em comum o tom pessimista com que veem a possibilidade de os pequenos e 
grandes jornais reconquistarem públicos fiéis a mídias mais modernas.  

c) enfocam a derrocada do jornalismo impresso em diferentes contextos históricos.  
d) avaliam as consequências positivas do progresso para a preservação da cultura das 

comunidades menos populosas.  
e) sugerem iniciativas idênticas que poderiam ensejar ao jornalismo impresso condições de 

competir com os meios mais modernos de comunicação.  
 
 

12. Só alteramos radicalmente a mensagem pretendida pelo autor se na construção:  
 

a) “Embora o seu foco seja (...) a disputa entre jornalismo impresso e jornalismo on-line nos 
Estados Unidos, ele pode provocar muitas considerações sobre o futuro provável dos 
jornais diários ” (§ 1), substituirmos embora seu foco seja  por apesar de o seu foco ser. 

b) “...iludem-se os brasileiros que estão entusiasmados com o excelente ano de 2007, 
quando o boom imobiliário (...) deu aos grandes veículos impressos lucros excepcionais” 
(§ 4), substituirmos quando  por no qual.  

c) “O rádio viveu crise muito semelhante a esta quando surgiu a televisão e também não 
faltaram os que antecipassem a sua morte...” (§ 5), substituirmos quando surgiu por 
antes que surgisse.  

d) “E continuam se dirigindo a um público diversificado, composto por pessoas com 
interesses e visões de mundo conflitantes..” (§ 8), substituirmos composto por pessoas 
por que se compõe de pessoas.  

e) “Por que ser superficial e repetitivo em todos os temas em vez de se especializar em 
alguns que não têm bom tratamento nos meios adversários?” (§ 15), substituirmos em 
vez de por em lugar de.  
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13. Nos itens a seguir, sem preocupação com a mensagem original e com a continuidade do texto, 

procedemos a modificações em segmentos de autoria do articulista. Atentando para a 
concordância e a regência verbais,  examine se essas interferências atendem aos princípios da 
língua escrita culta.  

 
(I) “Não é pequeno o número de analistas da comunicação que vêm prevendo já há algum tempo o fim 
dos jornais...” (§ 2)→Não é pequeno o número de analistas da comunicação que vêm prevendo já devem 
haver  alguns anos o fim dos jornais... 
 
(II) “Mas um pouco de história e bom senso pode moderar um pouco o tom apocalíptico que advém de 
fatos incontestáveis...” (§ 3) →Mas um pouco de história e bom senso pode moderar um pouco as 
previsões apocalípticas  que advém de fatos incontestáveis... 
 
(III) “...o rádio nunca mais voltou a ser o centro das atenções do público, condição de que desfrutou ...” (§ 
5)→ ...o rádio nunca mais voltou a ser o centro das atenções do público, condição a que as empresas do 
ramo aspiravam...  
 
(IV) “Os jornais impressos precisam dar-se conta de que não há futuro em continuar se dirigindo a esse 
público geral.”  (§ 9) →Os jornais impressos precisam dar-se conta de que não existirá melhores 
horizontes em futuro próximo.  
 
(V) “Nem internet, nem blog, nem rádio podem dar ao consumidor essa qualidade superior.” (§ 10)  
→Nem internet, nem blog, nem rádio,  nada  pode dar ao consumidor essa qualidade superior. 
 
(VI) “ Os jornais impressos precisam dar-se conta de que não há futuro em continuar se dirigindo a esse 
público geral.” (§ 9)  → A maioria dos jornais impressos precisa dar-se conta de que não há futuro em 
continuar se dirigindo a esse público geral. 
 
 
A reescrita é amparada pela norma culta da língua: 
 

a) somente nos itens (III), (V) e (VI).  
b) somente nos itens (II), (IV) e (V).  
c) somente nos itens (IV), (V) e (VI).  
d) somente nos itens (I), (II), (III) e (IV). 
e) em todos os itens apresentados. 

 
 

14.  “Nos Estados Unidos como aqui, a resposta à crise tem sido a de cortar custos...” (§ 7). Nesse 
trecho, o autor, atento à norma culta,empregou adequadamente o sinal indicativo da crase. 
Incorreria, entretanto, em ERRO caso optasse pela seguinte construção:  

 
a) Nos Estados Unidos como aqui, a resposta à presente  crise tem sido a de cortar 

custos... 
b) Nos Estados Unidos como aqui, a resposta à esta crise tem sido a de cortar custos.  
c) Nos Estados Unidos como aqui, a resposta às pessoas tem sido a de cortar custos... 
d) Nos Estados Unidos como aqui, a resposta a quem se aflige tem sido a de cortar 

custos... 
e) Nos Estados Unidos como aqui, a resposta  àqueles que  se afligem tem sido a de cortar 

custos... 
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15. “Embora o seu foco seja  (...) a disputa entre jornalismo impresso e jornalismo on-line nos 

Estados Unidos, ele pode provocar muitas considerações sobre o futuro provável dos jornais 
diários em qualquer lugar do mundo.” (§  1)  

 
Em todas as alternativas seguintes, a reescrita mantém o sentido original do período anterior e preserva 
a língua escrita culta, EXCETO em um dos casos. Aponte-o.  
 

a) O seu foco é a disputa entre jornalismo impresso e jornalismo on-line nos Estados 
Unidos, mas ele pode provocar muitas considerações sobre o futuro provável dos jornais 
diários em qualquer lugar do mundo.  

b) O seu foco é a disputa entre jornalismo impresso e jornalismo on-line nos Estados 
Unidos. Ele pode provocar, entretanto, muitas considerações sobre o futuro provável dos 
jornais diários em qualquer lugar do mundo.  

c) Ainda que o seu foco seja a disputa entre jornalismo impresso e jornalismo on-line nos 
Estados Unidos, ele pode provocar muitas considerações sobre o futuro provável dos 
jornais diários em qualquer lugar do mundo. 

d) Ele pode provocar muitas considerações sobre o futuro provável dos jornais diários em 
qualquer lugar do mundo, mas o seu foco é a disputa entre jornalismo impresso e 
jornalismo on-line nos Estados Unidos, 

e) Conquanto o seu foco seja a disputa entre jornalismo impresso e jornalismo on-line nos 
Estados Unidos, ele pode provocar muitas considerações sobre o futuro provável dos 
jornais diários em qualquer lugar do mundo. 

 
 
 

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O - Q U A N T I T A T I V O 
 

 
16. A disseminação do boato sobre determinado acontecimento em função do tempo, em uma 

cidade do interior brasileiro, é dada pela lei matemática 
o

- k t

P
B(t)=

1 + C.e 
, em que oP  é a 

população da cidade, t  é o tempo medido em horas, sendo C e k duas constantes positivas. 

Sabendo que um acidente presenciado por 1/65 da população dessa cidade levou 3 horas para 
chegar ao conhecimento de 1/9 das pessoas, então o tempo decorrido até que 1/5 da população 
soubesse da notícia foi de: 

   
a) 5 horas.   
b) 4 horas.  
c) 3,5 horas. 
d) 2 horas e 36 minutos. 
e) 2 horas.  

   
 

17. Um estudante de engenharia, que possui uma calculadora com a tecla log x , precisa resolver a 

equação 
 x2 =5 . Para que consiga obter um valor aproximado da solução dessa equação, o 

estudante deverá usar a calculadora para obter:  
 

a) elog5 , log2 log2 log5 . 

b) elog25 , log2 log5-log2 .   

c) elog5 , log2 log5 log2 . 

d) e
2 log5

5 2
. 

e) e
5

5 , log 5  
2

. 
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18. Um projeto de jardinagem residencial prevê uma pequena área gramada que deve ser cercada. 
A seguir, temos o projeto dessa área na escala 1:100, que é composto pelo quadrado ABCD de 
lado 3 cm e pelos setores circulares DAE e BCF. Sabendo que cada metro quadrado da grama é 
de R$ 5,00 (cinco reais) e cada metro linear da cerca custa R$10,00 (dez reais), o gasto total 
aproximado, em reais, para gramar e cercar a área prevista no projeto será de:  
Nota: utilize, se necessário, =3,14 .

    

a) 200. 
b) 210. 
c) 212. 
d) 215. 
e) 275.     

 
 
 
 

19. O custo C de produção de x metros de um tecido é dado por uma função cujo gráfico é 
apresentado a seguir. Nesses termos, o custo de R$ 500,00 corresponde à produção de quantos 
metros desse tecido? 

 
 
 
 
 
 

a) 70   
b) 65 
c) 60 
d) 75 
e) 80 

 
 

20. Uma torneira enche um tanque em 3 horas, enquanto uma segunda torneira enche o mesmo 
tanque em 12 horas. O tempo necessário para que as duas torneiras, juntas, encham 1/4 desse 
tanque é de:  
 

a) 1hora e 12 minutos. 
b) 30 minutos. 
c) 15 minutos. 
d) 36 minutos.   
e) 40 minutos. 
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21. De 1999 a 2011, foram notificados, aproximadamente, 344.000 casos de hepatites virais no 

Brasil, incluindo os cinco tipos da doença – A, B, C, D e E (quadro abaixo). Os dados, divulgados 
anualmente, apresentam os casos confirmados da doença, de pacientes que geralmente já 
apresentam sintomas. 
 

Dados aproximados de hepatites virais notificados entre 1999 e 2011. 
 

Hepatite Número de casos 

A 138.000 

B 121.000 

C 82.000 

D 2.000 

E 1.000 

 
Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pagina/hepatites-virais-em-numeros>. Acesso em: 14 ago. 2013. Adaptado. 

 
Dentre o total de casos notificados de hepatites virais no Brasil, qual a probabilidade de que uma pessoa 
escolhida ao acaso NÃO tenha Hepatite E? 

 

a) 
1

344
 

b) 
343

344
 

c) 
41

172
 

d) 
1

72
 

e) 
23

24
 

 
 
 

22. Um dado em forma de cubo e numerado de 1 a 6 foi lançado por 20 vezes consecutivas, tendo 
sido anotado o número obtido em cada jogada. A tabela, a seguir, apresenta os resultados 
obtidos já organizados e com suas respectivas frequências. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A moda e a mediana dessa distribuição de frequências são, respectivamente: 

 
a) 5 e 3,5.  
b) 5 e 3. 
c) 7 e 3. 
d) 11 e 3. 
e) 11 e 4. 

http://www.aids.gov.br/pagina/hepatites-virais-em-numeros
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23. Um artesão que trabalha com texturas em superfícies de objetos decorativos tem como desafio 

minimizar o custo de seu trabalho, visto que o material que utiliza tem altos preços. Desse modo, 
preza sempre por calcular a medida da área da superfície a ser trabalhada com a precisão 
máxima. A figura, a seguir, representa o modelo matemático feito pelo artesão para o cálculo da 
área da superfície total de uma peça a ser trabalhada.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sabendo que a peça tem a forma de um prisma reto, cujas bases são trapézios isósceles, a área total da 
peça, em centímetros quadrados, é: 

 
a) 36 cm². 
b) 224 cm². 
c) 296 cm².   
d) 288 cm². 
e) 248 cm². 
 
 

24. Uma estrutura de madeira tem o formato de um prisma reto, cuja diagonal mede 20  m. O 
prisma possui base quadrada de área igual a 150 m². A medida do ângulo que uma diagonal 
dessa estrutura forma com o plano da base quadrada é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 30°. 
b) 45°. 
c) 60°.   
d) 15°. 
e) 90°. 
 

 
25. Um clube de sócios resolveu mudar as tradicionais carteirinhas de acesso por cartões 

codificados. A empresa Inovar, que confecciona os cartões, disponibilizou o serviço de forma que 
a codificação dos cartões seja composta pela sequência de 5 algarismos, sem repetição, dentre 
os algarismos de 1 a 9. Sabendo que o clube conta com três mil associados, a quantidade de 
cartões possíveis de serem confeccionados nas condições oferecidas pela empresa Inovar será: 

 
a) 362.880.  
b) 15.120.  
c) 1.680. 
d) 120. 
e) 59.049. 
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L E G I S L A Ç Ã O 
 

 
26. Sobre a prescrição da ação disciplinar nos termos da Lei nº. 8.112/90, é INCORRETO afirmar: 
 

a) O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato ocorreu. 
b) Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas 

também como crime. 
c) A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a 

decisão final proferida por autoridade competente. 
d) Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a 

interrupção. 
e) A ação disciplinar relativa às infrações puníveis com a pena de advertência prescreve em 180 dias. 
 
 

27. Segundo a Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) as funções de confiança, exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo efetivo, 
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições 
e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

b) é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
c) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 
d) a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 

deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 
e) a Portaria do Poder Executivo estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
 
 

28. Segundo as regras deontológicas previstas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal, é INCORRETO afirmar: 
 

a) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por 
todos, até por ele próprio; por isso, exige-se, como contrapartida, que a moralidade 
administrativa integre-se ao Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua 
finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade. 

b) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como 
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito 
desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. 

c) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode falseá-la, podendo omiti-la quando os 
interesses da Administração Pública assim o exigirem. Nenhum Estado pode crescer ou 
estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que 
sempre aniquilam, até mesmo, a dignidade humana quanto mais a de uma Nação. 

d) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra-se à vida 
particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, 
em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

e) Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e 
da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, 
nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e 
moralidade, de modo que a sua omissão gera um comprometimento ético contra o bem comum 
imputável a quem a negar. 
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29. Segundo a Lei nº. 9.784/99, nos processos administrativos, serão observados os seguintes critérios, 
EXCETO: 
 

a) adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 
respeito aos direitos dos administrados. 

b) garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas 
e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de 
litígio. 

c) cobrança de despesas processuais. 
d) impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. 
e) interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público 

a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 
 
 
30. O funcionário público que deixar, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu 
infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da 
autoridade competente comete o crime de: 
 

a) advocacia administrativa. 
b) peculato. 
c) corrupção passiva. 
d) prevaricação. 
e) condescendência criminosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UFJF  –   CONCURSO PÚBLICO TAE  2014 -  TÉCNICO EM FARMÁCIA 
CÂMPUS DE GOVERNADOR VALADARES- MG 

 

 20 

 
C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S 

 
 

31. Sobre os xaropes, pode-se afirmar: 
 

a) São formas farmacêuticas para tratamento exclusivo da tosse. 
b) É possível obter um xarope a partir de um comprimido. 
c) A fórmula oficial do xarope contém 55% de sacarose. 
d) No xarope simples, deve-se adicionar carboximetilcelulose.  
e) Para diabéticos, recomenda-se preparar xaropes só com 20% de sacarose. 

 
 

32. Os extratos fluidos são preparações líquidas: 
 

a) e podem ser obtidos por percolação. 
b) e cada microlitro desses extratos possui constituintes ativos contidos em 1g de droga. 
c) e são usados como adjuvantes para a preparação de outras formas farmacêuticas. 
d) e são concentrados de drogas sintéticas ou vegetais. 
e) e não devem ser ingeridos.  

 
 

33. A forma farmacêutica suspensão:  
 

a) É formada por dois líquidos imiscíveis. 
b) Sempre apresenta coloração rósea. 
c) Deve escoar rápida e uniformemente do recipiente. 
d) Para ser estável, deve apresentar polimorfismo dos cristais. 
e) Deve ter os mesmos excipientes da forma farmacêutica comprimido. 

 
 

34. A instabilidade da emulsão é caracterizada por: 
 

a) inversão do tipo óleo/água para água/óleo. 
b) formação da coalescência. 
c) precipitação do sólido insolúvel. 
d) adição de tinturas e decoctos. 
e) pH da fase oleosa acima de 7,0. 

 
 

35. Soluções parenterais: 
 

a) São preparadas em áreas ambientalmente controladas. 
b) O uso de corantes é permitido quando solúvel em óleos. 
c) A ação prolongada é recomendada para todos os casos de doenças. 
d) Os pós-estéreis são acondicionados como pós-efervescentes. 
e) É a forma farmacêutica mais apreciada para uso pediátrico. 

 
 

36. Estabilidade do medicamento: 
 

a) 15% é o percentual limite de queda do teor do princípio ativo durante o prazo de 
validade. 

b) 5% é o percentual limite de queda do teor do princípio ativo durante o prazo de validade. 
c) 10% é o percentual limite de queda do teor do princípio ativo durante o prazo de 

validade. 
d) 20% é o percentual limite de queda do teor do princípio ativo durante o prazo de 

validade. 
e) 1,0% é o percentual limite de queda do teor do princípio ativo durante o prazo de 

validade. 
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37. Formas farmacêuticas semissólidas incluem: 

 
a) suspensões, cápsulas de gelatina dura, óleo essencial, grânulos. 
b) pomadas, cremes, supositórios, pastas. 
c) supositórios, eremesnemas, drágeas, suspensões. 
d) pomadas, cremes, pó composto, elixir. 
e) pastilhas, óleo fixo, suspensões, cremes. 

 
 

38. Forma farmacêutica “Papéis” são medicamentos extemporâneos:  
 

a) Não pode ser composta por misturas eutéticas.  
b) A dosificação do papel deve ser realizada em cálice graduado. 
c) Dispensa estudo de estabilidade pelo curto prazo de validade. 
d) É recomendada para uso pediátrico, porque mascara o sabor amargo. 
e) A manipulação, trituração e incorporação dos pós são feitas em cápsula de porcelana. 

 
 

39. A via de administração da forma Farmacêutica Oftálmica: 
 

a) Não produz ação sistêmica.  
b) O filme lacrimal impede a fixação de micro-organismos na superfície do globo ocular. 
c) A esterilidade é condição indispensável a toda preparação oftálmica. 
d) O pH da lágrima é de 6,5. 
e) Pomadas oftálmicas são preparações sólidas homogêneas. 

 
 

40. Forma farmacêutica Colutórios:  
 

a) São medicamentos líquidos destinados à lavagem da boca e da garganta. 
b) Os princípios ativos mais frequentes são os adstringentes, os antidiarreicos e os 

calmantes. 
c) Possuem consistência viscosa por conterem mel ou xarope como adjuvantes. 
d) Não devem ser engolidos devido à alta toxicidade. 
e) São indicados como antitérmicos. 

 
 

41. Os antibióticos betalactâmicos são agentes antimicrobianos úteis e frequentemente prescritos, 
pois inibem a síntese da parede celular bacteriana de peptidoglicano.  

 
Assinale a opção em que há somente antibióticos betalactâmicos. 
 

a) amoxicilina, cefotaxima, cefalexina e ampicilina  
b) eritromicina, vancomicina, isoniazida e cloranfenicol 
c) carbenicilina, piperacilina, amicacina e clindamicina 
d) ampicilina, gentamicina, estreptomicina e amoxicilina 
e) vancomicina, sulfadiazina, norfloxacino e carbenicilina 

 
 

42. Os diuréticos tiazídicos, tais como clorotiazida e clortalidona, têm como mecanismo de ação uma 
das afitrmativas abaixo. Assinale-a. 

 
a) Inibir a anidrase carbônica do túbulo proximal. 
b) Inibir o co-transportador Na

+
-Cl

-
 do túbulo contornado distal.  

c) Inibir os canais de sódio do túbulo distal e ducto coletor. 
d) Inibir o receptor de aldosterona. 
e) Inibir os canais de potássio do túbulo distal e ducto coletor. 
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43. O ácido acetilsalicílico é usado por suas propriedades anti-inflamatória, analgésica e antitérmica. 

Comercialmente, esse fármaco é conhecido como: 
 

a) anador. 
b) voltaren. 
c) cataflam. 
d) paracetamol. 
e) aspirina.  

 
 

44. Assinale a opção que representa um inibidor da enzima conversora (ECA), um antagonista da 
angiotensina II e um antagonista do cálcio, respectivamente, usados no tratamento da 
hipertensão 

 
a) propranolol, nifedipina e captopril 
b) atenolol, amilorida e metildopa 
c) anlodipina, prazosina e lisinopril 
d) ramipril, losartana e nifedipina  
e) furosemida, metoprolol e clonidina 

 
 

45. A lesão gástrica provocada pelos anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) é explicada por um 
dos mecanismos abaixo: 

 
a) A ativação da COX-1 produz mais prostaglandinas, que reduzem a proteção da mucosa 

gástrica. 
b) Os AINES aumentam a vascularidade no estômago, o que provoca a lesão gástrica. 
c) Inibição das prostaglandinas citoprotetoras da mucosa. 
d) Os AINES aumentam as contrações do estômago, promovendo a ruptura da mucosa 

gástrica. 
e) Os AINES aumentam a expressão da ciclo-oxigenase 2 (COX-2), que reduz a produção 

das prostaglandinas  citoprotetoras da mucosa. 
 
 

46. As estatinas são fármacos usados no tratamento da dislipidemia. Com relação a essa classe de 
medicamentos, podemos afirmar, EXCETO: 

 
a) As estatinas de ação curta são dadas por via oral, à noite, para reduzir o pico matinal da 

síntese de colesterol. 
b) Lovastatina e niacina são exemplos de estatinas.  
c) Esses fármacos têm como mecanismo de ação a inibição da 3-hidroxi-3-metilglutaril 

coenzima A (HMG-CoA) redutase. 
d) As estatinas são bem toleradas, efeitos indesejáveis incluem leves mialgia, distúrbios 

gastrintestinais e insônia.  
e) A atorvastatina e a rosuvastatina são inibidores de longa duração. 

 
 

47. As sulfonilureias provocam hipoglicemia por estimular a liberação de insulina das células beta do 
pâncreas. Assinale a opção que representa somente sulfonilureias.  

 
a) rosiglitazona, pioglitazona e metformina 
b) clorpropamida, glipizida e pioglitazona 
c) repaglinida, metformina e fenformina 
d) tolbutamida, glibenclamida e clorpropamida 
e) glicazida, tolbutamida e acarbose 
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48. São exemplos de antidepressivos inibidores seletivos da captura de serotonina: 

 
a) diazepam, bromazepam, amitriptilina e imipramina. 
b) venlafaxina, bupropiona, fenelzina e nefazodona. 
c) clonazepam, haloperidol, clorpromazina e clozapina. 
d) nortriptilina, mirtazapina, trazodona e selegilina. 
e) fluoxetina, citalopram, sertalina e fluvoxamina.  

 
 

49. São antimicrobianos inibidores da síntese de proteínas em bactérias, EXCETO: 
 

a) cloranfenicol e gentamicina 
b) ampicilina e amoxicilina  
c) azitromicina e tobramicina 
d) amicacina e claritromicina 
e) demeclociclina e doxiciclina 

 
 

50. Na farmacoterapia das epilepsias, são usados os fármacos citados abaixo, EXCETO: 
 

a) buspirona  
b) carbamazepina 
c) valproato 
d) gabapentina 
e) fenitoína 

 
 

51. Um método bastante eficiente para o cálculo das quantidades relativas de emulsionante, 
necessário à produção de emulsões estáveis, é o chamado Equilíbrio Hidrófilo-Lipofilo (EHL). 
Leia e analise as afirmativas abaixo. 

 
I) O EHL aumenta à medida que a substância se torna lipofílica. 
II) Para uma emulsão O/A, quanto maior for a polaridade da fase oleosa, mais polar deve ser o 

sistema emulsionante. 
III) O uso do sistema EHL possui como desvantagem o fato de não considerar a presença de 

adjuvantes e a concentração do emulsionante. 
IV) O efeito de creaming é a junção da emulsão em duas fases, uma mais rica em fase dispersa que a 

outra. 
 
Assinale a opção que contém apenas afirmativas INCORRETAS. 
 

a) III e IV 
b) I e III 
c) II e III 
d) I e IV 
e) II e IV 
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52. Na preparação de formulações oftálmicas, algumas características devem ser levadas em 

consideração. 
 
Leia e analise as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA. 
 

a) Em soluções oftálmicas, a tonicidade da solução é desejável, porém não imprescindível 
pelo fato de o olho possuir uma boa tolerância relativa em relação a equivalentes em 
cloreto de sódio. 

b) A meticelulose e o hidroxipropilcelulose são exemplos de agentes muito utilizados para 
aumento de viscosidade de soluções oftálmicas. 

c) O cloreto de benzalcônio é o conservante mais utilizado nas preparações oftálmicas, por 
possuir bom poder de conservação em baixas concentrações e por possuir 
compatibilidade com compostos aniônicos e salicilatos. 

d) O pH ótimo para a solução oftálmica é aquele que garante maior estabilidade do produto 
e, para isso, é necessária a utilização de sistemas-tampão com capacidade adequada 
para manutenção desse pH. 

e) As preparações para aplicação oftálmica devem ser manipuladas com o máximo de 
cuidado, devendo obedecer aos seguintes requisitos de precisão de composição, 
isotonicidade e esterilidade. 

 
 

53. Na fabricação da forma farmacêutica suspensão, é necessário garantir que o fármaco a ser 
suspenso tenha um tamanho de partícula bastante reduzido, assegurando que tais partículas 
fiquem suspensas com baixa velocidade de sedimentação.  

 
Leia e analise as afirmativas abaixo. 
 

(   ) Para garantir uma molhabilidade adequada, a tensão interfacial entre o sólido e o líquido deve ser 
reduzida de maneira a facilitar a dispersão das partículas no líquido. 

(   )  O estado da suspensão floculada ou defloculada não depende da magnitude das forças de 
repulsão e atração entre as partículas. 

(   )  O fenômeno “caking” é caracterizado pela baixa velocidade de sedimentação das partículas, 
ficando o sedimento mais compacto e dificultando a sua redispersão. 

(   )  A formulação ideal de uma suspensão seria um sistema defloculado, com uma viscosidade 
suficientemente elevada para prevenir a sedimentação. 

 
Assinale a sequência correta de respostas verdadeiras (V) e respostas falsas (F). 
 

a) V – F – F – V 
b) F – V – F – V 
c) V – F – V – F 
d) V –V – F – F 
e) F - F – V – V 
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54. Em relação à forma farmacêutica suspensão, identifique cada afirmativa abaixo como (V) 

verdadeira ou (F) falsa.  
 

(   )  Suspensões são sistemas heterogêneos em que a fase externa ou dispersa é liquida ou 
semissólida, e a fase interna ou contínua é constituída por partículas sólidas solúveis no meio 
utilizado. 

(   )  Certas substâncias apresentam um sabor muito desagradável, diminuindo o gosto que produzem, 
à medida que aumenta a sua solubilidade. 

(   )  As suspensões são utilizadas com 3 finalidades principais: para uso oral, para aplicação tópica na 
pele e nas mucosas, para administração parenteral. 

(   )  Uma suspensão representa um sistema termodinamicamente instável. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 

a) V, F, V, F 
b) F, V, F, V 
c) F, F, V, V 
d) V, V, F, F 
e) F, F, V, F 

 
 

55. A expressão “ensaio de qualidade” tem por objetivo avaliar se determinado atributo ou 
característica do produto estão em conformidade com especificações estabelecidas pelo próprio 
fabricante. Os ensaios físicos estão associados, de modo direto ou indireto, a um ou mais dos 
seguintes aspectos: 

 
1. Estabilidade física 
2. Uniformidade 
3. Biodisponibilidade 
 
Analise os ensaios físicos aplicados ao produto acabado abaixo e relacione-os com os aspectos citados 
anteriormente. 
 
ENSAIOS FÍSICOS:  
 
A - Tempo de desintegração e dissolução. 
B - Peso médio e individual. 
C - Determinação de volume e viscosidade. 
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
 

a) 1 – A; 2 – C; 3 – B. 
b) 1 – C; 2 – B; 3 – A. 
c) 1 – B; 2 – A; 3 – C. 
d) 1 – A; 2 – B; 3 – C. 
e) 1 – B; 2 – C; 3 – A.  
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56. A partir da fórmula abaixo, calcule as quantidades requeridas para produzir 1.800 litros da loção 

de benzoato de benzila a 25%. 
 
Benzoato de benzila................................ 250 mL 
Trietanolamina........................................ 5 mL 
Ácido oleico............................................ 20 mL 
Água purificada q.s.p..............................1000 mL 
 
As quantidades requeridas de benzoato de benzila, trietanolamina e ácido oleico são, respectivamente: 
 

a) 45 litros, 9 litros e 3,6 litros. 
b) 45 litros, 9 litros e 36 litros. 
c) 450 litros, 9 litros e 36 litros. 
d) 450 litros, 90 litros e 360 litros. 
e) 450 litros, 9 litros e 360 litros. 

 
 

57. Em uma solução oftálmica de 4 mL de tobramicina a 0,3%, foram adicionados 2 mL de uma 
solução injetável que contém 40 mg/mL desse fármaco. Assinale a alternativa que contém a 
concentração de tobramicina na solução final. 

 
a) 0,0120 g/mL 
b) 0,0142 g/mL 
c) 0,0153 g/mL 
d) 0,0182 g/mL 
e) 0,0135 g/mL 

 
 

58. O extrato de hamamélis é conhecido por ser uma solução da planta Hamamelis virginiana 
(Hamamelidaceae). Assinale a alternativa que contém a classe do principal composto bioativo 
encontrado nesse extrato.  

 
a) flavonoide  
b) terpenoide  
c) alcaloide  
d) tanino 
e) cumarina. 

 
 

59. Os flavonoides estão entre as substâncias naturais mais encontradas em plantas, tanto em 
estado livre quanto na forma de glicosídeos. Sobre as propriedades farmacodinâmicas dos 
flavonoides, é CORRETO afirmar que:  

 
a) são antagonistas dos receptores de serotonina.  
b) são sequestradores de radicais livres.  
c) são inibidores da ação da acetilcolina.  
d) são agonistas dos receptores adrenérgicos.  
e) são laxantes naturais.  
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60. Para a extração de um material vegetal, deve-se levar em consideração uma série de fatores 

que interferem nessa operação, tais como solventes utilizados, método de extração e as 
características do material vegetal. Com relação a esse processo, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 

 
a) O aumento da área de contato entre o material sólido e o líquido extrator torna mais 

eficiente a operação de extração. A escolha das dimensões mais apropriadas depende 
da textura do órgão vegetal. Em geral, quanto mais rígidos forem os tecidos, maior será 
o grau de divisão necessário. 

b) O solvente ou mistura de solventes escolhida depende do grau de polaridade do grupo 
de substâncias que se deseja, preferencialmente, extrair. Por exemplo: éter de petróleo 
pode extrair preferencialmente lipídeos, enquanto água pode extrair preferencialmente 
polifenólicos. 

c) A extração de determinadas substâncias ainda pode ser influenciada pelo pH do líquido 
extrator. Por exemplo, a extração de alcaloides é realizada com soluções aquosas 
alcalinas.   

d) O aumento da temperatura, geralmente, provoca aumento da solubilidade da substância; 
por isso, os métodos de extração a quente são mais rápidos que os realizados à 
temperatura ambiente. No entanto, o calor nem sempre pode ser empregado, pois certas 
substâncias são termolábeis. 

e) Na escolha do método extrativo, deve-se avaliar a eficiência, a estabilidade das 
substâncias extraídas, a disponibilidade dos meios de extração e o custo do processo 
escolhido. 
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GABARITO - TÉCNICO EM FARMÁCIA 
 
 
 

1.  A 

2.  D 

3.  E 

4.  B 

5.  C 

6.  D 

7.  D 

8.  B 

9.  ANULADA 

10.  C 

11.  C 

12.  C 

13.  A 

14.  B 

15.  D 

16.  B 

17.  C 

18.  E 

19.  A 

20.  D 

21.  B 

22.  A 

23.  C 

24.  C 

25.  B 

26.  A 

27.  E 

28.  C 

29.  C 

30.  E 

 

31.  B 

32.  A 

33.  C 

34.  B 

35.  A 

36.  C 

37.  B 

38.  A 

39.  C 

40.  C 

41.  A 

42.  B 

43.  E 

44.  D 

45.  C 

46.  B 

47.  D 

48.  E 

49.  B 

50.  A 

51.  B 

52.  C 

53.  C 

54.  C 

55.  B 

56.  C 

57.  C 

58.  D 

59.  B 

60.  C 

 
 


