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CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES
Texto para as questões 1 e 2

“Ressaltamos a necessidade da opção pela abertura da prisão à sociedade e, reciprocamente, da sociedade à prisão.
Um dos elementos mais negativos das instituições carcerárias, de fato, é o isolamento do microcosmo prisional do
macrocosmo social, simbolizado pelos muros e grades. Até que não sejam derrubados, pelo menos simbolicamente,
as chances de “ressocialização” do sentenciado continuarão diminutas. Não se pode segregar pessoas e, ao mesmo
tempo, pretender a sua reintegração. Todavia, a questão é mais ampla e se relaciona com a concepção de
“reintegração social”, conceito que decididamente preferimos aos de “ressocialização” e “tratamento”. “Tratamento” e
“ressocialização” pressupõem uma postura passiva do detento e ativa das instituições: são heranças anacrônicas da
velha criminologia positivista que tinha o condenado como um indivíduo anormal e inferior que precisava ser
(re)adaptado à sociedade, considerando acriticamente esta como “boa” e aquele como “mau”. Já o entendimento da
reintegração social requer a abertura de um processo de comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no
qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão”.
RESSOCIALIZAÇÃO OU CONTROLE SOCIAL: Uma abordagem crítica da “reintegração social” do sentenciado
(Alessandro BARATTA. Universidade de Saarland; Alemanha Federal).

1. Quanto o autor diz que “o entendimento da reintegração social requer a abertura de um processo de
comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade
e esta, por sua vez, se reconheça na prisão”, ele faz uma análise que denota, exceto:
a) Reciprocidade
b) Mutualidade
c) Unilateralidade
d) Correlação
2. O trecho “são heranças anacrônicas da velha criminologia positivista” remete ao significado de anacrônico, o
qual tem sinônimos corretos na alternativa:
a) Obsoleto, retrógrado, antiquado
b) Cronológico, arcaico, adequado
c) Imutável, permanente, rudimentar
d) Elementar, contemporâneo, conservador
3. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras escritas de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa, que entra em vigência oficial a partir de 2016:
a) Vôo – Feiúra – Enjôo
b) Polo – pelo – contrassenso
c) Neossimbolista – microondas – sub-bibliotecário
d) Ex-aluno – Inter-estelar – Pára-quedas
4. Analise os grupos de palavras abaixo e responda:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Heróico – Assembleia – Jiboia
Heroico – Européia – Jóia
Europeia – Assembleia – Joia
Céu – herói – chapéu
Chapéu – cinquënta – idéia
Ideia – véu – cinquenta
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Quais as alternativas que estão em consonância com o que prevê o Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, que entra em vigência oficial a partir de 2016:
a) II, III e V
b) Somente II
c) Somente IV
d) III, IV e VI
5. Em relação às normas de concordância verbal e nominal, está adequadamente escrita a sentença:
a) Deve haverem pistas para encontrar o suspeito.
b) Fazia cinco dias que eu não a via.
c) Os funcionários não podem cometerem mais erros.
d) São questões difíceis de responderem.
6. Assinale a alternativa em que a pontuação está usada corretamente na frase de Pedro Bial:
a) O que é amar! Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
b) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quero é viver intensamente.
c) O que é amar? Amar, é olhar para dentro de si mesmo, e dizer: eu quero é viver intensamente.
d) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
7. Qual o valor de t na equação abaixo?
a)
b)
c)
d)

2𝑡 2 = −8𝑡

-4
-3
-2
2

8. Qual o valor de r na matriz abaixo?
det 𝑀
a)
b)
c)
d)

4
6
8
10

4
2

16
=0
𝑟

9. Henrique fez um empréstimo a juros simples de R$ 5.000,00 e pagou em 120 dias. Se ele pagou R$ 200,00 de
juros, qual foi a taxa de juros mensal que o banco cobrou?
a) 4%
b) 3%
c) 2%
d) 1%

10. Analise as notícias abaixo sobre economia:

I.

II.

O crescimento da economia brasileira em 2012 e 2013 foi revisado agora em novembro desse ano para cima após
a incorporação de novas informações provenientes de pesquisas anuais elaboradas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. O IBGE tem até dois anos de defasagem para divulgar os dados definitivos da economia
brasileira;
No ranking de países mais ricos do mundo divulgado agora em novembro pela Global Finance Magazine, o critério
utilizado foi o PIB per capita corrigido pela paridade de poder de compra. Nesses critérios, o Brasil está no grupo
dos 20 países mais ricos do mundo.
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Quanto à essas afirmações:
a) Ambas estão corretas.
b) Ambas estão incorretas.
c) Somente a afirmação I está correta.
d) Somente a afirmação I está incorreta.
11. Trata-se de um país localizado no Oriente Médio, que atualmente enfrenta uma guerra civil:
a) Espanha
b) Turquia
c) Bulgária
d) Síria
12. Aleijadinho foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Nascido em Minas Gerais, por
volta de 40 anos de idade, começou a desenvolver uma doença degenerativa nas articulações.
O verdadeiro nome de Aleijadinho era:
a) José Maria Lopes Azevedo
b) Fernando Arruda da Cunha
c) Antônio Francisco Lisboa
d) Cavalcante Lopes de Moraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 28 QUESTÕES
13. Constituem-se diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP), exceto:
a) Promoção da cidadania e inclusão das pessoas privadas de liberdade por meio da articulação com os
diversos setores de desenvolvimento social, como educação, trabalho e segurança.
b) Controle e/ou redução dos agravos mais frequentes que acometem a população privada de liberdade no
sistema prisional.
c) Promoção de iniciativas de ambiência humanizada e saudável com vistas à garantia da proteção dos
direitos dessas pessoas.
d) Intersetorialidade para a gestão integrada e racional e para a garantia do direito à saúde.
14. Os serviços de saúde nos estabelecimentos prisionais serão conformados de acordo com a população prisional e o
funcionamento dos serviços, classificando-se em quantas faixas?
a) Duas faixas
b) Três faixas
c) Quatro faixas
d) Cinco faixas
15. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, dentre outros nos termos seguintes, não incluindo:
a) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
b) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
c) A pena, quando possível será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado.
d) Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
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16. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social,
exceto:
a) Fundo de garantia do tempo de serviço.
b) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
c) Décimo terceiro salário com base na remuneração parcial ou no valor da aposentadoria.
d) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação
na gestão da empresa, conforme definido em lei.
17. “Nas empresas de mais _____ empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade
exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores”.
A alternativa que completa corretamente a frase acima é:
a) 50 empregados
b) 100 empregados
c) 150 empregados
d) 200 empregados
18. De acordo com o Plano Operativo Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário, de maio de 2004, Santa Catarina
possui _____ unidades prisionais.
Complete a frase com a alternativa correta:
a) 29
b) 30
c) 31
d) 32
19. A Constituição Federal, capítulo I, “Dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e
coletivos”, afirma:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período
de amamentação
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo
do apenado;
É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado;
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo
do apenado;
É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
a)
b)
c)
d)

Estão corretas as alternativas I, II, IV, VI.
Todas estão corretas.
Somente a VI está incorreta.
Estão corretas as alternativas I, III, IV, V e VI.

20. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP), as unidades prisionais que contenham até 100 (cem) custodiados, o serviço de saúde têm
funcionamento mínimo de:
a) 6 horas semanais
b) 12 horas semanais
c) 20 horas semanais
d) 30 horas semanais
21. Segundo a Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, a Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I terá composição
mínima de:
a) 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e 1 (um)
técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
b) 1 (um) cirurgião-dentista; 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de
enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
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c) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 2 (dois)
enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde
d) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 3 (três)
enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde

técnicos
bucal.
técnicos
bucal.

de
de

22. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

I.
II.
III.

Os presos maiores de sessenta anos;
Os analfabetos;
Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Estão corretos os itens:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
23. A clozapina é um medicamento utilizado no tratamento da esquizofrenia refratária, em pacientes que não
respondem aos neurolépticos convencionais. O protocolo clínico de tratamento da esquizofrenia diz que pacientes
em uso da clozapina devem realizar hemogramas completos periodicamente. A realização do hemograma tem
como objetivo identificar a ocorrência de um efeito adverso raro e grave, que é:
a) Anemia ferropriva
b) Talassemia
c) Trombocitose
d) Agranulocitose
24. O parâmetro bioquímico importante na avaliação do controle glicêmico do paciente com diabetes é:
a) Hematócrito
b) Hemoglobina glicada
c) Leucopenia
d) Eritrocitose
25. Em um
a)
b)
c)
d)

exame de urina, o nível elevado de microalbuminuria é indicativo de:
Dieta pobre em proteinas
Doença renal
Deficiência de proteínas
Dieta rica em proteínas

26. Sobre a Política Nacional de Medicamentos é incorreto afirmar:
a) Tem como base os princípios e diretrizes do SUS e exige, para a sua implementação, a definição ou
redefinição de planos, programas e atividades específicas nas esferas federal, estadual e municipal.
b) Contempla diretrizes e define prioridades relacionadas à legislação - incluindo a regulamentação -,
inspeção, controle e garantia da qualidade, seleção, aquisição e distribuição, uso racional de
medicamentos, desenvolvimento de recursos humanos e desenvolvimento científico e tecnológico.
c) O seu propósito precípuo é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos,
a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.
d) A elaboração, divulgação e utilização do Formulário Terapêutico Nacional é de responsabilidade de cada
município.
27. Em qual dos sistemas de distribuição de medicamentos há maior participação e controle do farmacêutico e menor
risco de erro de medicação:
a) Sistema de distribuição por dose unitária
b) Sistema de distribuição por dose coletiva
c) Sistema de distribuição misto
d) Sistema de distribuição individualizado
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28. Paciente diagnosticado com diabetes mellitus recebe prescrição de hidroclorotiazida 25mg duas vezes ao dia para
controle da pressão arterial. O problema relacionado à essa prescrição:
a) Os diuréticos tiazídicos estão associados ao aumento do estímulo da secreção de insulina, podendo causar
hipoglicemia.
b) Os diuréticos tiazídicos podem mascarar os sintomas de hipoglicemia, como tremor e sudorese, o que
pode dificultar o controle da glicemia.
c) Os diuréticos tiazídicos estão associados ao aumento da resistência insulínica e piora do controle da
glicemia.
d) A hidroclorotiazida aumenta a velocidade de excreção da maior parte dos anti-diabéticos orais, o que
pode dificultar o controle glicêmico.
29. Segundo o Código de ética farmacêutico, é proibido ao profissional farmacêutico, exceto:
a) Exercer atividade farmacêutica com fundamento em procedimento não reconhecido pelo CFF.
b) Aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer processo ou procedimento, quando houver interesse,
envolvimento pessoal ou institucional.
c) Aceitar remuneração abaixo do piso salarial oriundo de acordo, convenção coletiva ou dissídio da
categoria.
d) Selecionar e supervisionar os colaboradores para atuarem no auxilio ao exercício das suas atividades.
30. O Programa para a Aquisição dos Medicamentos Essenciais para a área de Saúde Mental é financiado:
a) Pelos gestores federais do SUS, apenas.
b) Pelos gestores federais e estaduais do SUS.
c) Pelos gestores estaduais e municipais do SUS.
d) Pelos gestores municipais do SUS.
31. O elenco de medicamentos para atenção básica se caracteriza por um conjunto de medicamentos para a
cobertura de ações no âmbito da atenção básica em saúde e está dividido nos seguintes grupos:
a) Componente Estratégico, composto por elenco de medicamentos e produtos aplicados ao
desenvolvimento das ações consideradas estratégicas na atenção básica e Componente Descentralizado,
elenco mínimo de medicamentos adquiridos pelos estados, o Distrito Federal e os municípios.
b) Componente Essencial, composto por medicamentos considerados essenciais à manutenção da atenção
básicas fornecidos pelo governo federal e Componente Excepcional, composto por medicamentos
utilizados em tratamentos de alto custo, fornecidos pelo município.
c) Componente Essencial, composto por medicamentos considerados essenciais à manutenção da atenção
básicas fornecidos pelo governo federal e Componente Descentralizado, elenco mínimo de medicamentos
adquiridos pelos municípios.
d) Componente Estratégico, composto por elenco de medicamentos e produtos aplicados ao
desenvolvimento das ações consideradas estratégicas na atenção básica e Componente Excepcional,
composto por medicamentos utilizados em tratamentos de alto custo, fornecidos pelo município.
32. Sobre o teste da tuberculina ou teste PPD, é incorreto afirmar:
a) É um teste imunológico.
b) Resultado positivo pode indicar infecção pelo bacilo da tuberculose ou que o individuo foi vacinado contra
tuberculose.
c) É recomendado jejum de 8 horas antes da coleta de amostra para realização do exame.
d) Indivíduos com sistema imunológico enfraquecido podem apresentar falso positivo.
33. A isoniazida é um medicamento utilizado no esquema de tratamento da tuberculose. Esse medicamento possui
toxicidade _________, podendo ser observado o aumento dos níveis de __________ no sangue.
Escolha a alternativa que melhor completa a frase acima:
a) Renal, proteínas
b) Cardíaca, colesterol
c) Hepática, transaminases
d) Hematológica, eritrócitos imaturos
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34. A acarbose é um antidiabético oral utilizado no controle dos níveis glicêmicos. O mecanismo de ação deste
fármaco é:
a) Diminuir a resistência à insulina.
b) Aumentar a sensibilidade de receptores à insulina.
c) Aumentar a secreção de insulina.
d) Inibir alfa-glicosidades intestinais e retardar a absorção de carboidratos.
35. A angiotensina II é o principal hormônio ativo do sistema renina-angiotensina e o maior determinante da
fisiopatologia da hipertensão. Por esse motivo, muitos dos medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão
arterial tem como objetivo interferir no mecanismo de ação da angiotensina II. São medicamentos que, de
alguma forma, interferem na ação da angiotensina II, exceto:
a) Losartana
b) Captopril
c) Lisinopril
d) Verapamil
36. A dapsona é substância utilizada no tratamento quimioterápico da hanseníase. Sobre seu mecanismo de ação, é
correto afirmar:
a) Pertence ao grupo das sulfonas e atua sobre o mecanismo do folato.
b) Pertence ao grupo dos macrolídeos, atuando na síntese da membrana protéica.
c) Pertence ao grupo das quinolonas e atua sobre síntese da parede celular.
d) Pertence ao grupo dos carbopenêmicos e atua interferindo na permeabilidade da parede celular.
37. O consumo de medicamentos deve ser garantido mesmo quando há um aumento inesperado da necessidade ou
um atraso no ressuprimento. A continuidade no atendimento é garantida graças ao:
a) Consumo médio
b) Dose diária definida
c) Estoque de segurança
d) Medicamentos classe B na curva ABC
38. A interação entre sulfoniluréias para controle da glicemia e beta bloqueadores para controle da hipertensão
arterial pode ser perigosa pois:
a) Sulfoniluréias podem causar hipoglicemia e o beta bloqueador mascara os sinais clínicos da hipoglicemia.
b) O beta bloqueador aumenta a excreção da sulfoniuréia, tornando dificil o controle da glicemia.
c) A sulfoniluréia aumenta a excreção do beta bloqueador, tornando dificil o controle da pressão arterial.
d) A sulfoniuréia desloca o beta bloqueador de sua lugação com proteinas plasmaticas, aumentando a
quantidade de fármaco livre, levando a queda na pressão arterial e bradicardia.
39. Sobre o Código de ética farmacêutica, aprovado pela resolução 596 de 2014, julgue as afirmações:

I.
II.
III.

Para abertura de processo ético-disciplinar com fundamento na ausência do profissional no estabelecimento a
que presta assistência técnica, serão necessárias, no mínimo, três constatações fiscais no período de vinte e
quatro meses.
Deixar de comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes os fatos que
caracterizem infringência ao código de ética e às normas que regulam o exercício das atividades
farmacêuticas é considerado infração leve.
Exercer atividade farmacêutica com fundamento em procedimento não reconhecido pelo Conselho Federal de
Farmácia é considerado infração leve.
a)
b)
c)
d)

V, V, V
V, V, F
F, V, V
F, V, F

40. A nifedipina é uma substância utilizada no tratamento da hipertensão arterial e faz parte da classe dos:
a) Bloqueadores beta adrenérgicos
b) Inibidores da enzima conversora de angiotensina
c) Bloqueadores de canal de cálcio
d) Antagonista de receptores de angiotensina II
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