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CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF/PR 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

EDITAL Nº 08/2021 – GABARITOS PRELIMINARES E PRAZO PARA RECURSO 
 
 

A Presidente do CRF-PR, por este Edital, no uso de suas atribuições legais, torna de conhecimento público, por 
este Edital, os Gabaritos Preliminares das Provas Teórico-objetivas, que ocorreram no município de Curitiba/PR, 
no dia 07/11/2021, domingo, nos turnos manhã e tarde, e a abertura do prazo para interposição de recursos. 
 

1 GABARITOS PRELIMINARES 

 

FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

TIPO 1 
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TIPO 3 
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TIPO 4 
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TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

TIPO 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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TIPO 2 
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TIPO 3 
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TIPO 4 
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

TIPO 1 
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TIPO 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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TIPO 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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TIPO 4 
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2 FORMULÁRIO ONLINE DE RECURSO – GABARITOS PRELIMINARES 

 

O Formulário Online de Recurso – Gabaritos Preliminares estará disponível no portal da Fundatec de 09 a 

11/11/2021.  

 

 

 

Curitiba, 08 de novembro de 2021. 

 

Mirian Ramos Fiorentin 

Presidente do CRF-PR 

http://www.fundatec.org.br/


 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR 

 
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2021 

 
 

JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU 
ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
 
De acordo com os Edital de Abertura 01/2021, que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em 
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. Não serão 
computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
 

TIPO 1 
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'A'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
A questão solicita que as lacunas sejam completadas com termos que fazem a adequada concordância verbal ou 
nominal (além da ortografia em DESPERCEBIDOS): 
 
Durante os próximos quatro meses, SERÁ MOSTRADO, em reportagens divulgadas no portal, como os 
farmacêuticos contribuíram e estão contribuindo com a população nessa emergência de saúde pública. (O TERMO 
SUBLINHADO É O SUJEITO ORACIONAL DA FORMA VERBAL SOLICITADA). 
 
Exemplos que podem ter passado DESPERCEBIDOS, mas que espelham a dedicação e o empenho dessa 
categoria profissional, por todo o país. (O SENTIDO DE “DESPERCEBIDO” É “NÃO NOTADO”; JÁ 
“DESAPERCEBIDO” SIGNIFICA “DESPREVENIDO”; QUANTO À CONCORDÂNCIA, “DESPERCEBIDOS” 
CONCORDA COM “EXEMPLOS”, E ESTE, POR SUA VEZ, É O SUJEITO DE “ESTÃO ESPALHADOS”.) 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém o gabarito preliminar, pois essa solicitação exigiria 
quatro outras alterações na frase: 
 
Mas, desde o início da pandemia, OS FARMACÊUTICOS ESTÃO lado a lado da população: ELES GARANTEM, 
em 135 diferentes áreas de atuação, prevenção, cuidado, suprimento de produtos para a saúde, diagnóstico e 
apoio ao tratamento, além de CONTRIBUÍREM nas pesquisas da vacina e da cura. 
 
 

 
 
 



QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'A'. A Banca sustenta o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
Coronavírus e bônus são paroxítonas terminadas em US; farmacêuticos e ídolo são proparoxítonas; saúde e 
baú têm hiato U, e área e supérfluo são proparoxítonas eventuais (ou paroxítonas terminadas em ditongo): 
essas são as justificativas do paralelismo das regras entre as palavras do texto e as da alternativa A. 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 

 

 A primeira oração tem função de adjunto adverbial e é reduzida de infinitivo. CORRETA: Ao ser decretada 
a pandemia – oração adverbial, o que pode ser constatado pela forma “ao ser detectada”, que pode ser 
entendida como “quando foi detectada”; é evidentemente reduzida de infinitivo. 
 

 A primeira oração tem como sujeito “a pandemia” e está na voz passiva. CORRETA: está na voz passiva 
(sem agente da passiva; sua forma ativa seria “ao constatarem a pandemia”). 
 

 A última oração do período tem função de adjunto adverbial e classifica-se como conformativa. 
INCORRETA, pois ainda que seja uma oração adverbial, classifica-se como oração final (de finalidade). 

 
 Portanto, a ordem das respostas dos parênteses é CCI. 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'E'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
A letra E é incorreta, pois a mudança “a sociedade se isolava em casa –/ isolava-se a sociedade em casa” 
muda a voz verbal de reflexiva para passiva sintética e, assim, muda-se o sentido, já que tira a autoria da 
ação de isolar-se. 
 
As demais alternativas são corretas: 
 
A)Seis orações: 
 
Ao ser decretada a pandemia (1 adverbial de tempo), quando a comunidade científica ainda buscava (2 
adverbial de tempo) conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus (3 objetiva 
direta ligada à adverbial), e a sociedade se isolava em casa (4 adverbial de tempo), os farmacêuticos das cerca 
de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos (5 OP) para garantir o atendimento aos usuários de 
medicamentos (6 adverbial final). 
 
B) O período está redigido em ordem indireta. Correto, pois a oração principal está quase no fim da frase, que 
começa com orações subordinadas adverbiais. 

 
C) A oração principal é “os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos”. É a 
única oração coordenada do texto, e as demais todas ligam-se a ela de modo subordinado. 

 
D) O segmento que começa em “os farmacêuticos”, até o final do período, poderia ser deslocado para o início da 
frase (com as devidas adaptações de maiúsculas e minúsculas), sem prejuízo para sua clareza ou sua correção. 
 
Correto: Os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o 
atendimento aos usuários de medicamentos, ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica 
ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus, e a sociedade se 
isolava em casa. 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

 
QUESTÃO: 02 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'C'. O gabarito da questão 
02 deve ser letra C, pois apenas as assertivas I e II são corretas. A assertiva III é incorreta porque ESSAS refere-
se a NOVAS CAMISAS (linha 11) e não 500 CAMISAS (l. 13). 
 
 
 
 
 
 



 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso indeferido, pois na argumentação não foi considerada que se 
trata da avaliação da negação presente na sentença composta. 
 
Observe que partimos da hipótese de que a sentença “Maria recebeu a correspondência na sexta-feira” é 
verdadeira, assim a sua negação é falsa, portanto, a conjunção em que uma das sentenças é falsa, resulta em 
conjunção falsa. 
 

 
MATÉRIA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'A'. Questão mantida tendo em vista que o enunciado da questão traz a 
seguinte informação: “As Lojas Renner foi notícia nos últimos meses quando sofreu um ATAQUE CIBERNÉTICO. 
O atual gerente de Segurança da Informação, durante uma reportagem, fez uma advertência às pessoas e sugeriu 
que todos sempre FAÇAM E TESTEM o ___________, que tem como objetivo COPIAR ARQUIVOS, PASTAS OU 
DISCOS INTEIROS (FÍSICOS OU VIRTUAIS) PARA SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO SECUNDÁRIOS, 
buscando a preservação dos dados em caso de qualquer problema”, as palavras escritas com caixa alta fazem 
com que somente a alternativa A esteja correta, backup. Além disso o conhecimento em cloud computing não 
estava contemplado no programa da prova. 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão mantida tendo em vista as seguintes informações: 
 
A assertiva I está correta, pois, conforme imagem abaixo, o campo Fonte aparece em branco, o qual indica que 
existe diferença entre as fontes do texto selecionado. 
 
A assertiva II está correta, pois, conforme imagem abaixo, na barra de status é possível verificar o livro com um x, 
o que indica que existem erros de revisão no texto.  

 
Legenda: Imagem 1 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'A'. O recurso apresentado não corresponde à questão. Mantida como 
resposta certa a alternativa A, segundo o Art. 15 da Lei 8.666/1993. 
 
 
 



 
 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
A questão foi embasada na Lei Federal nº 8.429/1992, vigente na data de abertura do presente certame, e que 
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências e os Art. 10 e 11, que serviram de base para a elaboração da referida questão, assim dispõem: 
 
“Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário 
 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1º desta lei; 
 
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 
 
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 
 
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades 
referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 
 
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado; 
 
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea; 
 
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 
 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente 
 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades 
sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;          (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 
 
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público; 
 
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular; 
 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 
 
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, 
bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
 
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da 
gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;       (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 
 
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem 
observar as formalidades previstas na lei.        (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art88....
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art18


 
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas 
mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, 
de 2014)     (Vigência) 
 
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XIX - frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias da administração pública com entidades 
privadas ou dispensá-lo indevidamente;    (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas;       (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada 
pela Lei nº 13.204, de 2015)  
 
XX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas;   (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.    (Incluído pela 
Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)     
 
XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.    (Incluído pela 
Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública 
 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 
 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; 
 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas.    (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)       (Redação dada 
pela Lei nº 13.019, de 2014)       (Vigência) 
 
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. (Incluído pela Lei 
nº 13.146, de 2015)       (Vigência) 
 
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia 
celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990.               (Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018) ” (Grifamos) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art88....
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art88....
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art88....
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art88....
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art88....
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art77
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Como podemos constatar pela leitura das disposições dos incisos VI, IX, II e V do Art. 11 acima transcritas, são 
literalmente idênticas a redação das alternativas A B, C e E, respectivamente, e constituem atos de improbidade 
administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Entretanto, de acordo com as 
disposições do inciso V do Art. 10 acima transcritas, a alternativa D é classificado como um ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário e não que atenta contra os princípios da administração pública, sendo 
assim a alternativa D é a resposta correta da questão. 
 
Nota-se que o enunciado da questão 08 é bem claro quando diz que “De acordo com as disposições do Art. 11 
da Lei Federal nº 8.429/1992, os atos de improbidade administrativa, arrolados nas alternativas abaixo, 
estão classificados como atos que atentam contra os princípios da Administração Pública, EXCETO”, ou 
seja, solicitava para identificar aquele ato que não estava classificado, conforme a Lei Federal nº 8.429/1992, 
como atos que atentam contra os princípios da Administração Pública. 
 
Salientamos, por oportuno que, de acordo com as disposições do item 6.1.1 do edital do presente certame, no que 
se refere à legislação foram considerados os conteúdos publicados e suas atualizações até a data de lançamento 
do referido Edital (26.08.2021), constantes nos Anexos VII e VIII.  Sendo assim, as alterações introduzidas na Lei 
Federal 8.419/1992, através da Lei 14.230 de 25 de outubro de 2021, não foram consideradas para efeito da 
elaboração da prova de legislação. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, segundo os Art.10 e 11 
Lei Federal nº 8.429/1992, vigente na data da abertura do presente concurso. 
 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente no programa 
divulgado através do Anexo VIII– Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente certame, em 
data de 26 de agosto de 2021. 
 
A questão foi embasada no Lei Federal nº 5.991/1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de 
Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências e o Art. 4º, que serviu de 
base para a elaboração da referida questão, assim dispõe: 
 
“Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: 
 
I - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária; 
 
II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico; 
 
III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a 
emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes; 
 
IV - Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso 
ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, 
ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica 
médica, odontológicos e veterinários; 
 
V - Órgão sanitário competente - órgão de fiscalização do Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios; 
 
VI - Laboratório oficial - o laboratório do Ministério da Saúde ou congênere da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, com competência delegada através de convênio ou credenciamento, destinado à análise 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; 
 
VII - Análise fiscal - a efetuada em drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, destinada a 
comprovar a sua conformidade com a fórmula que deu origem ao registro; 
 
VIII - Empresa - pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que exerça como atividade principal ou 
subsidiária o comércio, venda, fornecimento e distribuição de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, equiparando-se à mesma, para os efeitos desta Lei, as unidades dos órgãos da administração direta 
ou indireta, federal, estadual, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e entidades paraestatais, 
incumbidas de serviços correspondentes; 
 
IX - Estabelecimento - unidade da empresa destinada ao comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos; 
 



X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento 
privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica; 
 
XI - Drogaria - estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos em suas embalagens originais; 
 
XII - Ervanaria - estabelecimento que realize dispensação de plantas medicinais; 
 
XIII - Posto de medicamentos e unidades volante - estabelecimento destinado exclusivamente à venda de 
medicamentos industrializados em suas embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão 
sanitário federal, publicada na imprensa oficial, para atendimento a localidades desprovidas de farmácia ou 
drogaria; 
 
XIV - Dispensário de medicamentos - setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de 
pequena unidade hospitalar ou equivalente; 
 
XV - Dispensação - ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, a título remunerado ou não; 
 
XVI - Distribuidor, representante, importador e exportador - empresa que exerça direta ou indiretamente o comércio 
atacadista de drogas, medicamentos em suas embalagens originais, insumos farmacêuticos e de correlatos; 
 
XVII - Produto dietético - produto tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de pessoas em 
condições fisiológicas especiais. 
 
XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de 
mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza;                     (Incluído 
pela Lei nº 9.069 de 1995) 
 
XIX - Armazém e empório - estabelecimento que comercializa, no atacado ou no varejo, grande variedade de 
mercadorias e, de modo especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza;                     (Incluído pela 
Lei nº 9.069 de 1995) 
 
XX - Loja de conveniência e "drugstore" - estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comercializa 
diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos em geral, 
produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, 
inclusive nos domingos e feriados;                     (Incluído pela Lei nº 9.069 de 1995) ” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições do inciso II do Art. 4º acima transcritas, que o conceito de 
medicamento é o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, idêntico de como constou no enunciado da referida questão, que 
em conjunto com a alternativa B forma a resposta correta da questão. 
 
Salientamos, ainda, de que acordo com as disposições do inciso I do Art. 4º acima transcritas, droga é 
a substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo o Art.4º Lei 
Federal nº 5.991/1973. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente no programa 
divulgado através do Anexo VIII– Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente certame, em 
data de 26 de agosto de 2021. 
 
Meirelles, Hely Lopes – Direito Administrativo Brasileiro – Atualizada, São Paulo: Malheiros, 2018, que serviu de 
base para a elaboração da questão 38, no capítulo que trata sobre Atos Administrativos, e mais precisamente no 
item 1.2.1 sobre os requisitos necessários à formação dos referidos atos, define: 
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“O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua 
formação, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. ” 
 
“Competência – Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade. 
Nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder 
legal para praticá-lo. ” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura, o trecho extraído da bibliografia utilizada está idêntico à redação do 
enunciado da questão, que em conjunto com a alternativa B, é a resposta correta da referida questão. 
 
Com relação à finalidade, Meirelles (2018) define: ”outro requisito ao ato administrativo é a finalidade, ou seja, o 
objetivo de interesse público a atingir. ” Porém, o referido autor não coloca o requisito de finalidade como condição 
primeira para formação e validade do ato administrativo, como estabeleceu ao requisito da competência. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo Meirelles 
(2018). 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
Rossi, Licínia – Manual de Direito Administrativo – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, que serviu de base para 
a elaboração da questão, no capítulo que trata sobre os atos administrativos, e mais precisamente quando trata 
sobre atos punitivos ou sancionatórios, assim define: 
 
“São os atos que contêm uma sanção, um castigo, aos agentes públicos e aos particulares sujeitos ao controle 
administrativo, com oportunidade de exercício de contraditório e ampla defesa. 
 
As sanções podem ser agrupadas em duas categoriais: a) sanções internas ´as que disciplinam internamente os 
servidores e os penalizam de acordo com as possíveis cominações fixadas em seus estatutos funcionais (v.g., 
advertência, suspensão, demissão, sequestro, perdimento de bens, suspensão dos direitos políticos, perda da 
função pública, proibição de contratar com Poder Público etc.); b)sanções externas (decorrem da relação 
Administração versus administrado sempre que este violar a norma administrativa – v.g., fixação de multa; 
interdição de atividades; apreensão de bens; destruição de coisas et.).” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura dos exemplos de atos punitivos de sanções externas arrolados pela autora, 
e que estão em destaque, são idênticas a redação das assertivas I, II e III que estão perfeitamente corretas. 
 
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que as 
assertivas I, II e III estão corretas, segundo Rossi (2020). 
  

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
Meirelles, Hely Lopes – Direito Administrativo Brasileiro – Atualizada, São Paulo: Malheiros, 2018, que serviu de 
base para a elaboração da questão, no capítulo que trata sobre Administração Pública, e mais precisamente 
quando trata sobre os poderes e deveres do administrador público, assim define: 
 
“Cada agente administrativo é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas 
atribuições. Esse poder é de ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não como privilégio 
da pessoa que o exerce. ” 
 
Como podemos constatar pela leitura do trecho extraído da bibliografia utilizada, que está idêntica a redação da 
assertiva I, que se encontra perfeitamente correta. 
 
Com relação ao poder de eficiência, Meirelles (2018) define que “ objetivando o cumprimento desse dever, as 
alterações introduzidas no art.41 da CF pela EC19 possibilitam a dispensa de servidor público 
estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assim 
como estabelecem, como condição para aquisição de estabilidade, a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. ” 
 
Como podemos constatar pela leitura do trecho extraído da bibliografia utilizada, cuja o texto foi adaptado apenas 
quando se refere a Emenda Constitucional 19/1998, sendo o restante idêntico com a redação da assertiva II, que 



se encontra perfeitamente correta. Quanto a exoneração de servidor público se dá do cargo efetivo, enquanto que 
a dispensa de função pública é uma forma de vacância e consiste na desinvestidura do cargo ou função, 
formalizada mediante publicação de ato no Diário Oficial. 
 
Com relação ao dever de probidade, podemos constatar através da redação da assertiva III da questão, que se 
encontra incorreta, uma vez que mencionou “ o dever de improbidade” ao invés de “dever de probidade”. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, visto que apenas as 
assertivas I e II estão corretas, segundo Meirelles (2018). 

 
QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'E'. O recurso não foi apresentado conforme as disposições do item 10.3 
do Edital. Indeferido. Portanto, mantida a alternativa “E” como resposta certa, Meirelles, Hely Lopes em Noções 
de Direito Administrativo: Princípios Básicos do Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2018. 

  

 
CARGO(S): TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo a "Ajuda do Google Chrome", para “Corrigir páginas com a 
falha "Ah, não" e outros erros de carregamento de página”: 
 
“Atualizar a página. Normalmente, é possível atualizar a página para corrigir o erro. No canto superior esquerdo, 
clique em Atualizar. 
 
Se isso não funcionar… 
 
Etapa 1: verificar a conexão com a Internet. Verifique se o computador está conectado ao Wi-Fi ou a uma rede 
com fio. Tente atualizar a guia com o erro. 
 
Etapa 2: limpar o cache. É possível que o Chrome tenha informações armazenadas que estão impedindo que a 
página carregue. 
 
Abrir a página em uma janela sem rastros. No computador, abra o Chrome. No canto superior direito, clique em 
Mais e Nova janela anônima. Na janela anônima, tente abrir a página. Se abrir, limpe o cache e os cookies. 
 
Limpar o cache e os cookies. No canto superior direito, clique em Mais e Mais ferramentas e Limpar dados de 
navegação. Ao lado de "Intervalo de tempo", escolha Todo o período. Selecione Imagens e arquivos armazenados 
em cache e Cookies e outros dados do site. Desmarque os outros tipos de dados. Clique em Limpar dados. Tente 
atualizar a guia com o erro. 
 
Etapa 3: fechar outras guias, extensões e apps. 
 
É possível que o dispositivo esteja sem memória e não consiga carregar o site enquanto executa apps, extensões 
e programas. 
 
Liberar memória: 
 
Feche todas as guias, exceto a que está exibindo a mensagem de erro. 
 
Saia de outros apps ou programas que estejam em execução e pause todos os downloads de apps ou arquivos. 
 
Desinstale extensões desnecessárias do Chrome. No canto superior direito, clique em Mais Mais e Mais 
ferramentas e Extensões. Ao lado das extensões que você não usa, clique em Remover. 
 
Tente atualizar a guia com o erro.” 
 
Analisando cada alternativa da questão: 
 
Recarregar a guia onde o problema acontece. 
Adequada. É a primeira sugestão do site de Ajuda do Google Chrome. Além disso, essa ação também é 
mencionada em praticamente todas as etapas. 
 
Marcar a opção: “Usar um servidor proxy automático” nas configurações de rede do Google Chrome. 
Incorreta. Além de não ser mencionada na documentação de ajuda, o Google Chrome não possui configurações 
de rede nem a opção mencionada, já que o navegador apenas oferece um atalho para as configurações de Proxy 



do computador (do sistema operacional). Na “Versão 95.0.4638.69 (Versão oficial) 64 bits”, essa opção é acessível 
em Configurações, Avançado, Sistema, “Abre as configurações de proxy do computador” (conforme a imagem 
anexada). 
 
Abrir o site em uma janela anônima. 
Adequada. Segundo a documentação acima, na etapa 2, é sugerido abrir o site em uma janela anônima (que foi 
traduzida como “janela sem rastros”) para evitar o uso do cache e dos cookies que podem ser a causa do problema. 
Caso funcione na janela anônima, é sugerido que seja feita a limpeza dos dados de navegação para resolver 
definitivamente o problema eliminando cookies e dados de cache que podem estar causando a falha. 
 
Fechar outras guias, para reduzir o uso de memória. 
Adequada. Está presente na etapa 3 da documentação de ajuda do Google Chrome. 
 
Excluir cache e cookies e fazer nova tentativa de acesso. 
Adequada. Está presente na etapa 2 da documentação de ajuda do Google Chrome. 
 
Assim, a opção “B” é a menos adequada dentre as demais porque o caminho indicado para verificar as 
configurações de uso de proxy não está disponível no Google Chrome enquanto as demais opções estão todas 
sendo mencionadas na documentação oficial do Google Chrome, sendo, portanto, adequadas para um diagnóstico 
inicial. 
 
Referências: 
 
Ajuda do Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95669#zippy=%2Cproblemas-e-
c%C3%B3digos-de-erro-de-carregamento-de-p%C3%A1gina (acessado em outubro/2021). 

 

 
Legenda: Configurações Avançadas - Google Chrome 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'D'. I. Clicar com botão direito no menu "Iniciar" -> "Desinstalar um 
programa" do menu de contexto. 
Incorreta. Não existe opção "Desinstalar um programa" no menu de contexto aberto no clique com o botão direito 
no menu "Iniciar". A opção que funcionaria seria a "Apps e recursos" dentro do menu de contexto. 
 
II.    Abrir o menu "Iniciar" -> "Configurações" -> "Desinstalar um programa". 
Incorreta. Não existe a opção "Desinstalar um programa" dentro de "Configurações". O caminho correto seria 
utilizar o item "Aplicativos", que leva para "Aplicativos e Recursos", que contém a opção para desinstalação de um 
aplicativo. 
 
III. Pressionar a tecla do logotipo do Windows e digitar "Adicionar ou remover programas". 
Correta. Ao pressionar a tecla do logotipo do "Windows" e digitar "Adicionar ou remover programas", o usuário é 
direcionado para a tela de "Aplicativos e recursos" onde é possível remover aplicativos conforme desejado. 
 
IV. Selecionar o menu "Iniciar" -> "Configurações" -> "Aplicativos". 
Correta. As ações levam para a tela de "Aplicativos e recursos" (a mesma da alternativa anterior) onde é possível 
remover aplicativos conforme desejado. Ao selecionar uma opção da tela de Configurações do Windows 10, por 



padrão, já é selecionado o primeiro item da categoria. No caso em questão, o primeiro item é exatamente o 
"Aplicativos e recursos", não sendo necessário selecioná-lo explicitamente. Por isso, a alternativa é considerada 
correta. 
 
Assim, a alternativa “D) Apenas III e IV.” é considerada a correta. 
 
Referências: Suporte Microsoft - Desinstale ou remova aplicativos e programas no Windows 10: 
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/desinstale-ou-remova-aplicativos-e-programas-no-windows-10-4b55f974-
2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98 (acessado em Outubro/2021). 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo o documento "Gerência da Porta 25: Motivação, Importância 
da Adoção para o Combate ao Spam e Discussões no Brasil e no Mundo": 
 
"A gerência de porta 25 é o nome dado ao conjunto de políticas e tecnologias, implantadas em redes de usuários 
finais ou de caráter residencial, que procura separar as funcionalidades de submissão de mensagens, daquelas 
de transporte de mensagens entre servidores." 
 
A adoção da chamada "Gerência da Porta 25" sugere o uso da porta 587/TCP, motivado pela separação da 
submissão do transporte de mensagens entre servidores. Ou seja, a sugestão do uso da porta 587/TCP para 
submissão de mensagens pelos usuários finais é motivada pela separação dessa funcionalidade da funcionalidade 
de transporte de mensagens entre servidores, que continua ocorrendo na porta 25/TCP. Dessa forma, fica mais 
fácil gerenciar tecnicamente, já que são utilizadas duas portas com finalidades distintas no lugar de apenas uma, 
o que facilita também no combate a abusos como envios de SPAM. 
 
Referências: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br - Gerência de Porta 25: Motivação, 
Importância da Adoção para o Combate ao Spam e ˜Discussões no Brasil e no Mundo: https://www.cert.br/docs/ct-
spam/ct-spam-gerencia-porta-25.pdf. (acessado em Outubro/2021). 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo Aragon (2010, p. 291):  
 
"Gerenciamento de Incidente: Visa restaurar a operação normal de um serviço no menor tempo possível, de forma 
a minimizar os impactos adversos para o negócio, garantindo que os níveis de qualidade e disponibilidade sejam 
mantidos dentro dos padrões acordados (trata o efeito e não a causa)." 
 
Ao receber um chamado, todos os esforços devem ser direcionados para minimizar o impacto da ocorrência para 
o negócio, nem que sejam utilizadas soluções paliativas, como uso de outro computador, outro sistema ou outra 
conexão, por exemplo. Nesse sentido, a ênfase maior é no tratamento do efeito e não da causa, que é o foco do 
Gerenciamento de Problema.  
 
Ainda segundo Aragon (2012, p. 291): 
 
“Gerenciamento de Problema: Visa minimizar os impactos adversos de incidentes e problemas para o negócio, 
quando causados por falhas na infra-estrutura de TI, assim como prevenir que incidentes relacionados a estas 
falhas ocorram novamente. Pode ter uma atuação reativa (resolução de problemas em resposta a um ou mais 
incidentes) ou proativa (identificando e resolvendo problemas e falhas conhecidas antes da ocorrência dos 
incidentes).” 
 
Ou seja, no Gerenciamento de Problema são tratadas as falhas na infraestrutura de TI em resposta a um ou mais 
incidentes na atuação reativa. Assim, é necessário que os incidentes sejam reportados e isso acontece por meio 
do Gerenciamento de Incidente. Já no caso da atuação proativa, não é necessário que incidentes sejam 
reportados, mas não é o caso da situação exposta pelo enunciado da questão, que trata de um usuário reportando 
dificuldades no uso de um sistema. Essas dificuldades podem estar relacionadas a diversas situações, como a 
lentidão, causada por exaustão de algum recurso no computador do usuário, que poderia ser resolvida com o 
fechamento de outros aplicativos, ou reinicialização de sua máquina, por exemplo. Ou seja, em um primeiro 
momento não temos como saber se se trata de problema na infraestrutura que exige a busca da causa. Assim, a 
única resposta cabível é a que se refere ao Gerenciamento de Incidente. 
 
Referências: Implantando a Governança de Ti - 2ª Edição - Editora Brasport - Aguinaldo Aragon Fernandes, 2010. 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo McDonald, Rick (2019): 
 
“The traditional USB Type A (USB-A) has been the standard USB connector for years, but USB Type C (USB-C) is 
now the industry standard for transmitting power and data. Hundreds of technology companies came together to 
develop the initial USB-A connector, and the same group has moved forward with USB-C, a connector that is easier 



to connect (reversible; no up or down side to the plug) and with the appropriate adapter allows backward 
compatibility to USB 2.0. “ 
 
Ou seja, com a utilização de adaptadores, é possível obter compatibilidade do USB Type-C até ao padrão USB 
2.0. A alternativa não especifica o tipo de compatibilidade 
 
Ainda segundo McDonald, Rick (2019): 
 
“The USB-C standard refers to the connector type on the cable, not the data transfer rate of the cable. USB-C can 
handle any data rate from USB-2 to USB-3.1.” 
 
Ou seja, um dispositivo que suporta nativamente (sem adaptadores) o USB Type-C, na verdade está operando de 
acordo com os padrões USB 2.0, 3.0 e 3.1, que estabelecem a sinalização e as taxas de transferências suportadas. 
Como na época do lançamento da especificação USB 3.1 só estavam disponíveis os conectores e cabos do tipo 
A e B, a norma só fazia menção a eles. Com o surgimento do Type-C, houve apenas a adição do novo conector e 
algumas mudanças no cabo, mas que não interrompem a compatibilidade retroativa com os padrões anteriores de 
sinalização e transferência (USB 2, 3.0 e 3.1). 
 
No documento “Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document” é possível 
identificar diversos testes de compatibilidade para os fabricantes certificarem seus produtos USB Type-C: 
 
“F.3 Legacy USB Test Cards  
The legacy USB test cards are used to evaluate signal performance of the Type-C to legacy USB connector cable 
assemblies and adapter assemblies. A complete list of the legacy USB test cards includes:  
• USB 3.1 Standard-A receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-A cable assembly  
• USB 2.0 Standard-A receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Standard-A cable assembly  
• USB 3.1 Standard-B receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-B cable assembly  
• USB 2.0 Standard-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Standard-B cable assembly  
• USB 3.1 Micro-B receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Micro-B cable assembly  
• USB 2.0 Micro-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Micro-B cable assembly  
• USB 2.0 Mini-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Mini-B cable assembly  
• USB 3.1 Standard-A plug card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-A receptacle adapter assembly  
 
• USB 2.0 Micro-B plug card to test the Type-C to USB 2.0 Micro-B receptacle adapter assembly” 
 
Assim, considera-se que o padrão USB Type-C é compatível com os padrões USB 2.0, 3.0 e 3.1 em dispositivos 
e cabos que suportam nativamente o padrão Type-C. Já sua compatibilidade com cabos e dispositivos antigos, 
que utilizam os conectores Type-A e Type-B, pode ser obtida com o uso de adaptadores. 
 
McDonald, Rick. CompTIA A+ Core 1 (220-1001) and Core 2 (220-1002) Cert Guide. Reino Unido: Pearson 
Education, 2019. 
 
Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document, Revision 2.1b, June 1, 
2021. Disponível em : https://www.usb.org/document-library/usb-type-c-connectors-and-cable-assemblies-
compliance-document-revision-20 (Acessado em novembro/21). 
   

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'D'. A Banca mantém a resposta dada no gabarito preliminar e justifica a 
seguir. 
 
No segmento “O artigo fala da importância...”, o verbo está sendo usado de modo figurado, uma vez que falar é 
ação cujo sujeito deve ser alguém, uma pessoa. Outros verbos dicendi seriam ALUDIR (mas este exige preposição 
A) ou dissertar, que pede a preposição SOBRE, o que a assertiva aponta. Logo, as assertivas I e III são certas. 

 

  



 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'C'. O recurso apresentado não corresponde à questão. Gabarito mantido. 
De acordo com o item 10.11 do Edital de Abertura, recursos e argumentações apresentados fora das 
especificações estabelecidas neste Edital não serão analisados. 
 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso indeferido. Pela lei de De Morgan temos na sentença do 
enunciado a negação de uma conjunção, no caso: 
 
Nego que a farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas e tem caixa eletrônico. 
A negação de uma conjunção (e) é equivalente à disjunção da negação de cada uma das sentenças quando 
dizemos: 
 
A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas ou não tem caixa eletrônico. 
 

 

 
MATÉRIA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. Questão mantida, tendo em vista que a assertiva IV traz a seguinte 
afirmação: SÓ PODE SER ENCONTRADO EM COMPUTADORES, NÃO consegue atingir dispositivos móveis, 
estando, portanto, incorreta. O próprio candidato(a) afirma que, conforme sua pesquisa, malware é todo tipo de 
software malicioso que possa causar algum prejuízo ao usuário, afetando tanto computadores como celulares, 
exatamento o contrário do que diz a assertiva IV. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. O conhecimento solicitado através da questão está previsto no edital, 
na própria norma citada, no caso, o decreto-lei nº 2848/1940, e em suas atualizações. A alternativa B está correta, 
pois as assertivas dos parênteses I, II e IV são verdadeiras. O decreto-lei 2.848/1940 não necessita mencionar 
instituições públicas, como Anvisa e CRF/PR, para tipificar um ato ilícito; no entanto, tanto os artigos 273 e 282 
descrevem atos que caracterizam ilicitudes, e leis específicas podem contribuir na interpretação da situação e na 
tipificação penal do ilícito. A assertiva I está amparada pelo artigo 282 do Código Penal, combinado com o parágrafo 
2° do artigo 19 e com o artigo 22 da lei federal nº 3820/1960, também prevista no edital: caracteriza-se o exercício 
ilegal da Farmácia o farmacêutico que exercer, ainda que a título gratuito, a profissão sem autorização legal, ou 
seja, sem inscrição no CRF/PR quando atuar por mais de 90 dias, A assertiva IV é verdadeira, pois está 
recepcionada no artigo 273 do respectivo decreto-lei, em seu parágrafo 1º e no inciso I do parágrafo 1º-B, acrescido 
pela lei federal nº 9677/1998; ou seja, estará praticando crime quem fornecer medicamento sem registro no órgão 
competente de vigilância sanitária, quando obrigatório, o qual é a Anvisa, conforme consta em www.anvisa.gov.br 
(também descrito no edital como fonte de consulta). 

 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'A'. A redação do enunciado se baseia nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º 
da lei federal 8080/1990: 
 
- Parágrafo 1º:  o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas 
e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 
 
- Parágrafo 2º: o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade 

 



 
QUESTÃO: 20 - ANULADA. As assertivas descritas estão corretas. A assertiva do 4º parêntese se fundamenta no 
parágrafo 3º do artigo 1º da lei federal nº 8142/1990: "O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 
de Saúde"; portanto, sua participação na Conferência de Saúde não é obrigatória. Assim, a sequência correta das 
respostas é 2-1-2-2-2. Esta alternativa, no entanto, não se apresenta dentre as opções de resposta descritas na 
prova.  Por isso, impõe-se a anulação da questão. 
 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'E'. A lei federal nº 8.429/1992 foi alterada pela lei federal nº 14.230/2021, 
no entanto, após a data limite estabelecida no item 6.1.1 do Edital: "No que se refere à legislação, serão 
considerados os conteúdos publicados e suas atualizações até a data de lançamento deste Edital, constantes nos 
Anexos VII e VIII". A data de lançamento do Edital no site da Fundatec foi em 26/08/2021. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas: 
 
I- O Responsável Técnico pela farmácia deve ser o Farmacêutico devidamente capacitado junto ao CRF-PR para 
o serviço de vacinação. A assertiva afirma que, no Paraná, o Responsável Técnico pela farmácia deve ser o 
farmacêutico capacitado junto ao CRF/RS para o serviço de vacinação, não podendo ser um farmacêutico não 
capacitação para o serviço de vacinação. Além disso, a assertiva não exclui a possibilidade do Responsável 
Técnico delegar a realização do serviço para um substituto habilitado. A assertiva está alinhada com a lei federal 
nº 13021/2014, RDC 197/2017 (Art. 8º), Resolução 654/2018 do CFF, e a Resolução SESA 473/16, Art.2º, 
parágrafo único. Portanto, a assertiva é correta. 
 
II- A vacinação pode ocorrer no domicílio do paciente em determinadas situações. É uma previsão descrita no 
parágrafo 1º do artigo 10 da RDC 197/2017: "§ 1º Em situações de urgência, emergência e em caso de 
necessidade, a aplicação de vacinas pode ser realizada no ponto de assistência ao paciente", como no caso de 
pacientes acamados ou com restrição de locomoção. Assim, não se trata de vacinação extramuros, como descrito 
na Seção VI da mesma norma, ou na Resolução SESA 473/2016, ou na Resolução 654/2018 do CFF. Portanto, a 
assertiva é correta 
 
III- É exigida prescrição médica para aplicação das vacinas em geral. A assertiva é incorreta, pois somente é 
exigida prescrição para as vacinas que não pertencerem ao Calendário Vacinal Oficial (RDC 197/17, Art.14 e 
Resolução SESA 473/16, Art. 5º). 
 
IV- Pode ser fornecido ao consumidor o cartão de vacinação referente ao serviço prestado. A assertiva é incorreta, 
pois este cartão deve ser fornecido consumidor (Resolução SESA 473/16, Art.7º). 
 
Dessa maneira, o gabarito é D: Apenas I e II estão corretas. 

 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas: 
 
I- Dispensar os dois medicamentos na quantidade prescrita. É incorreta, pois não pode ser dispensado 
medicamento da lista B2 prescrito em Receituário de Controle Especial (Art.35, § 7º, da Portaria SVS/MS 
344/1998). 
 
II- Dispensar apenas o medicamento da lista C1, na quantidade prescrita. Tanto a Portaria SVS/MS 344/1998 e a 
Portaria SVS/MS 6/1999 não impedem ou limitam a dispensação de medicamentos prescritos corretamente no 
respectivo receituário; portanto, havendo medicamento incompatível ao modelo de receituário utilizado (no caso o 
pertencente à lista B2), é possível a dispensação dos medicamentos compatíveis (no caso, os da lista C1). A 
assertiva está correta. 
 
III- Contatar o prescritor para dirimir dúvidas, antes da dispensação. Antes da dispensação, o farmacêutico possui 
liberdade para contatar o prescritor para dirimir dúvidas sobre qualquer item da receita (parágrafo único do Art. 23 
da Resolução 357/2001 do CFF: "Em havendo necessidade, o farmacêutico deve entrar em contato com o 
profissional prescritor para esclarecer eventuais problemas que tenha detectado"). Por exemplo, a prescrição do 
medicamento da lista B2 juntamente com os da lista C1 poderia significar apenas o cumprimento do artigo 35 

 



(caput) da Portaria SVS/MS 344/1998: "A Notificação de Receita é o documento que acompanhado de receita 
autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes das listas [...] "B2" (psicotrópicas), [...] 
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações."; ou seja poderia significar que o produto da lista B2 estivesse 
prescrito para garantir que o paciente ficasse com as informações sobre dose e posologia do produto (o que não 
seria possível se houvesse apenas a Notificação de receita). Portanto a assertiva está correta. 
 
IV- Dispensar o medicamento da Lista B2, a seu critério pessoal. Assertiva incorreta, pois não pode ser dispensado 
medicamento da lista B2 prescrito em Receituário de Controle Especial (Art.35, § 7º, da Portaria SVS/MS 
344/1998). 
 
Dessa maneira, o gabarito é C: Apenas II e III estão corretas. 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas, se baseia em itens normativos que configuram atividades 
privativas à profissão farmacêutica: 
 
- 1ª assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/14 CRF/PR, art. 2º, inciso II 
 
- 2ª assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso VIII 
 
- 3ª assertiva: falsa. Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso X: a assertiva acrescentou a expressão 
"pacientes em geral", o que torna a assertiva incorreta, pois a repetição de receitas é possível somente para grupos 
específicos de pacientes: portadores de doenças crônicas não transmissíveis, respiratórias, autoimunes e 
degenerativas. 
 
- 4ª assertiva; falsa. Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso XII: foi omitido o final da frase descrita na norma 
("de acordo com legislação específica, no âmbito de sua competência profissional"), o que torna a assertiva 
incompleta e incorreta pois a parte omitida é um condicionante para o ato. Além disso, nem toda prescrição 
farmacêutica será um ato privativo do farmacêutico (por exemplo: a prescrição de um cosmético), mas se atender 
legislação específica, como as publicadas pelo Conselho Federal de Farmácia sobre âmbito profissional, o ato da 
prescrição farmacêutica poderá ser privativo (como preconiza a Resolução 586 do CFF, sobre a farmácia Clínica) 
 
- 5ª Assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/14 CRF/PR, art. 2º, inciso XVI. 
 
Dessa maneira, o gabarito é A: V – V – F – F – V. 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi embasada na Resolução 612/2015 CFF e na Deliberação 
1004/2021 CRF/PR, ambas constantes do programa. A alternativa B é a única que apresenta corretamente as três 
condições: período de até 30 dias, ausência de conflito de horário e não estar em férias no mesmo empregador. 
Período de até 30 dias significa que a substituição pode ocorrer por período de um dia até 30 dias. 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. Dentre os tópicos do ciclo da assistência farmacêutica descritos na 
Ficha de Fiscalização do Exercício das Atividades Farmacêuticas nas farmácias Hospitalares utilizada pelo 
CRF/PR (página 3 da Ficha), é única alternativa que não corresponde a nenhum desses tópicos é a 
TERCEIRIZAÇÃO. Não confundir com "serviços terceirizados" descritos no item 1 desta Ficha (na página 1 da 
Ficha), que se relaciona com serviços que o estabelecimento de saúde terceiriza com outras empresas.  

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão apresenta 6 assertivas que os candidatos devem analisar e 
verificar quais são corretas e quais são incorretas, e assim encontrar um valor soma correspondente às questões 
corretas. Em relação às assertivas, todas foram coletadas a partir das normas constantes no Edital: 
 
1 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.1.2 
 
2– INCORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.1.6: o vínculo deve ser com apenas um laboratório 
 
3 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.2.3 
 
4 – CORRETO, conforme Deliberação 908/16 CRF/PR, Art. 4º 
 
5 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 6.3.3, c e d 
 
6 – INCORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 6.3.3, f: o registro no respectivo conselho não necessita ser 
do mesmo conselho de classe do Responsável Técnico. 
 
Assim sendo, somando as assertivas corretas (1+3+4+5), chega-se ao número 13 (gabarito D). 

 



 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada nas normas citadas a seguir, todas constantes 
no programa, que tratam sobre a exigência de exposição ao público de informações sobre documentos e de 
documentos em farmácias: 
 
- 1ª assertiva: verdadeira, conforme Lei Estadual 16.086/2009, Lei Estadual 18.169/2014, Resolução SESA 
590/2014, Art. 24, inciso X e Deliberação 894/2016 CRF/PR, Art. 1º; 
 
- 2ª assertiva: falso, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, §1º e §2º, inciso IV: somente é necessário o número da AE, 
e não a respectiva publicação; 
 
- 3ª assertiva: falso, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, §1º e §2º, inciso III: somente é necessário o número da AFE, 
e não a respectiva publicação; 
 
- 4ª assertiva: verdadeira, conforme RDC 41/2012 e  RDC Nº 44/2009 – Art.2º 
 
- 5ª assertiva: verdadeira, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, inciso VII e Resolução SESA 590/14, Art. 24, inciso VII 
 
Em relação aos documentos que devem ficar em local visível ao público, a ordem correta é V – F - F – V – V, 
portanto a alternativa correta é a “A”. 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada no Decreto 85.878/1981 e na Deliberação 
921/2017 do CRF/PR, ambos constantes do programa. Embora o decreto federal 85.878/1981 estabeleça que seja 
atribuição farmacêutica privativa a atuação em "órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos 
em que se executem controle e/ou inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de 
produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes de determinar 
dependência física ou psíquica;", isso não significa que "a Garantia da Qualidade e o Controle de Qualidade 
necessitam estar sob responsabilidade do farmacêutico habilitado.", pois o item 4.4.2 da Deliberação 921/2017 do 
CRF/PR possibilita que outro profissional substitua o farmacêutico. 
 

 

QUESTÃO: 36 - ANULADA. A alternativa C apresenta uma incorreção na redação para torná-la correta e, assim, 
atender os incisos I e III do artigo 61 da Resolução SESA 590/2014; ou seja, "pia com água corrente, toalhas de 
uso individual e descartável, sabonete líquido degermante, lixeira sem tampa ou com acionamento da tampa por 
pedal". Como está a redação, a questão possui duas assertivas incorretas, (B e C); por isso, impõe-se a anulação 
da questão.  

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi delineada baseando-se no Regulamento Técnico sobre 
Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF) - RDC 67/2007 - que descreve “preparação” como um 
processo farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo diferentes etapas; e esta norma 
descreve situações em que a orientação farmacêutica e/ou a atenção farmacêutica são obrigatórias no ato da 
dispensação; não há necessidade de conceituar "orientação farmacêutica" para a resolução da questão, mas era 
necessário saber as situações em que a orientação era condição para ocorrer a dispensação. A questão se aplica 
a qualquer farmácia com manipulação (seja comercial, hospitalar, ambulatorial), não se restringindo a farmácias 
comerciais, e a RDC 67/2007 permite à farmácia comercial o fracionamento de medicamento industrializado a partir 
de embalagem não fracionável, desde que a farmácia seja contratada por farmácia de serviço de saúde para 
fornecimento de doses unitárias (item 3.16 e 3.16.1 do Anexo VI da RDC 67/2007). 
 
QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão está fundamentada nas normas que versam sobre a 
dispensação de medicamentos que exijam a retenção de receituário, como os antimicrobianos (RDC 471/2021, que 
revogou a RDC 20/2011 da Anvisa), e os medicamentos sujeitos ao controle especial (Portaria SVS/MS 344/1998), 
cujas normas estão descritas no programa. A assertiva E é objetiva na afirmação, não dirimindo dúvidas: 
 
- a dispensação deve atender o tratamento prescrito, mesmo que a apresentação comercial não fracionável com o 
menor número de doses contenha doses em quantidade superior à prescrita. 
 
A assertiva não exclui o fracionamento, quando possível, mas é específica ao afirmar que, no caso de embalagem 
não fracionável, a dispensação deve fornecer doses que contemplem o tratamento prescrito, mesmo que sobrem 
doses da apresentação comercial dispensada. 
 
QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão se relaciona à RDC 80/2006 que permite o fracionamento de 
medicamentos em farmácia sem manipulação (no caso, drogarias); esta norma não se aplica ao fracionamento de 
medicamentos de embalagens não fracionáveis, como ocorre, por exemplo, em farmácias hospitalares e farmácias 
de serviços de saúde (nestes estabelecimentos, se aplica a RDC 67/2007, que não era o marco legal da questão). 
 
 



 
TIPO 2 

 

 
NÍVEL MÉDIO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
A questão solicita que as lacunas sejam completadas com termos que fazem a adequada concordância verbal ou 
nominal (além da ortografia em DESPERCEBIDOS): 
 
Durante os próximos quatro meses, SERÁ MOSTRADO, em reportagens divulgadas no portal, como os 
farmacêuticos contribuíram e estão contribuindo com a população nessa emergência de saúde pública. (O TERMO 
SUBLINHADO É O SUJEITO ORACIONAL DA FORMA VERBAL SOLICITADA). 
 
Exemplos que podem ter passado DESPERCEBIDOS, mas que espelham a dedicação e o empenho dessa 
categoria profissional, por todo o país. (O SENTIDO DE “DESPERCEBIDO” É “NÃO NOTADO”; JÁ 
“DESAPERCEBIDO” SIGNIFICA “DESPREVENIDO”; QUANTO À CONCORDÂNCIA, “DESPERCEBIDOS” 
CONCORDA COM “EXEMPLOS”, E ESTE, POR SUA VEZ, É O SUJEITO DE “ESTÃO ESPALHADOS”.) 
 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém o gabarito preliminar, pois essa solicitação exigiria 
quatro outras alterações na frase: 
 
Mas, desde o início da pandemia, OS FARMACÊUTICOS ESTÃO lado a lado da população: ELES GARANTEM, 
em 135 diferentes áreas de atuação, prevenção, cuidado, suprimento de produtos para a saúde, diagnóstico e 
apoio ao tratamento, além de CONTRIBUÍREM nas pesquisas da vacina e da cura. 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. A Banca sustenta o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
Coronavírus e bônus são paroxítonas terminadas em US; farmacêuticos e ídolo são proparoxítonas; saúde e 
baú têm hiato U, e área e supérfluo são proparoxítonas eventuais (ou paroxítonas terminadas em ditongo): 
essas são as justificativas do paralelismo das regras entre as palavras do texto e as da alternativa A. 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 

 

 A primeira oração tem função de adjunto adverbial e é reduzida de infinitivo. CORRETA: Ao ser decretada 
a pandemia – oração adverbial, o que pode ser constatado pela forma “ao ser detectada”, que pode ser 
entendida como “quando foi detectada”; é evidentemente reduzida de infinitivo. 
 

 A primeira oração tem como sujeito “a pandemia” e está na voz passiva. CORRETA: está na voz passiva 
(sem agente da passiva; sua forma ativa seria “ao constatarem a pandemia”). 
 

 A última oração do período tem função de adjunto adverbial e classifica-se como conformativa. 
INCORRETA, pois ainda que seja uma oração adverbial, classifica-se como oração final (de finalidade). 

 
 Portanto, a ordem das respostas dos parênteses é CCI. 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
A letra E é incorreta, pois a mudança “a sociedade se isolava em casa –/ isolava-se a sociedade em casa” 
muda a voz verbal de reflexiva para passiva sintética e, assim, muda-se o sentido, já que tira a autoria da 
ação de isolar-se. 
 
As demais alternativas são corretas: 
 

 
1. Seis orações: 



 
 
Ao ser decretada a pandemia (1 adverbial de tempo), quando a comunidade científica ainda buscava (2 adverbial 
de tempo) conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus (3 objetiva direta ligada 
à adverbial), e a sociedade se isolava em casa (4 adverbial de tempo), os farmacêuticos das cerca de 90 mil 
farmácias brasileiras colocaram-se a postos (5 OP) para garantir o atendimento aos usuários de medicamentos 
(6 adverbial final). 
 

 
1. B) O período está redigido em ordem indireta. Correto, pois a oração principal está quase no fim da frase, 

que começa com orações subordinadas adverbiais. 
 

2. C) A oração principal é “os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a 
postos”. É a única oração coordenada do texto, e as demais todas ligam-se a ela de modo subordinado. 
 

3. D) O segmento que começa em “os farmacêuticos”, até o final do período, poderia ser deslocado para o 
início da frase (com as devidas adaptações de maiúsculas e minúsculas), sem prejuízo para sua clareza 
ou sua correção. 
 

 
Correto: Os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o 
atendimento aos usuários de medicamentos, ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica 
ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus, e a sociedade se 
isolava em casa. 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

 
QUESTÃO: 02 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'C'. O gabarito da questão 
02 deve ser letra C, pois apenas as assertivas I e II são corretas. A assertiva III é incorreta porque ESSAS refere-
se a NOVAS CAMISAS (linha 11) e não 500 CAMISAS (l. 13). 
 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso indeferido, pois na argumentação não foi considerada que se 
trata da avaliação da negação presente na sentença composta. 
 
Observe que partimos da hipótese de que a sentença “Maria recebeu a correspondência na sexta-feira” é 
verdadeira, assim a sua negação é falsa, portanto, a conjunção em que uma das sentenças é falsa, resulta em 
conjunção falsa. 
 

 
MATÉRIA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'A'. Questão mantida tendo em vista que o enunciado da questão traz a 
seguinte informação: “As Lojas Renner foi notícia nos últimos meses quando sofreu um ATAQUE CIBERNÉTICO. 
O atual gerente de Segurança da Informação, durante uma reportagem, fez uma advertência às pessoas e sugeriu 
que todos sempre FAÇAM E TESTEM o ___________, que tem como objetivo COPIAR ARQUIVOS, PASTAS 
OU DISCOS INTEIROS (FÍSICOS OU VIRTUAIS) PARA SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO SECUNDÁRIOS, 
buscando a preservação dos dados em caso de qualquer problema”, as palavras escritas com caixa alta fazem 
com que somente a alternativa A esteja correta, backup. Além disso o conhecimento em cloud computing não 
estava contemplado no programa da prova. 

 



 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão mantida tendo em vista as seguintes informações: 
 
A assertiva I está correta, pois, conforme imagem abaixo, o campo Fonte aparece em branco, o qual indica que 
existe diferença entre as fontes do texto selecionado. 
 
A assertiva II está correta, pois, conforme imagem abaixo, na barra de status é possível verificar o livro com um x, 
o que indica que existem erros de revisão no texto. 
  

 
Legenda: Imagem 1 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'A'. O recurso apresentado não corresponde à questão. Mantida como 
resposta certa a alternativa A, segundo o Art. 15 da Lei 8.666/1993. 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
A questão foi embasada na Lei Federal nº 8.429/1992, vigente na data de abertura do presente certame, e que 
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências e os Art. 10 e 11, que serviram de base para a elaboração da referida questão, assim dispõem: 
 
“Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário 
 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1º desta lei; 
 
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 
 
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 
 



IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de 
mercado; 
 
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado; 
 
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea; 
 
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 
 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente 
 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades 
sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;          (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 
2014)     (Vigência) 
 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 
 
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público; 
 
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular; 
 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 
 
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, 
bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
 
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da 
gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;       (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 
 
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem 
observar as formalidades previstas na lei.        (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 
 
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas 
mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, 
de 2014)     (Vigência) 
 
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XIX - frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias da administração pública com entidades 
privadas ou dispensá-lo indevidamente;    (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas;       (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada 
pela Lei nº 13.204, de 2015)  
 
XX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas;   (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.    (Incluído pela 
Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)     
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XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.    (Incluído pela 
Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública 
 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 
 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; 
 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas.    (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)       (Redação 
dada pela Lei nº 13.019, de 2014)       (Vigência) 
 
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. (Incluído pela Lei 
nº 13.146, de 2015)       (Vigência) 
 
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia 
celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990.               (Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018) ” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições dos incisos VI, IX, II e V do Art. 11 acima transcritas, são 
literalmente idênticas a redação das alternativas A B, C e E, respectivamente, e constituem atos de improbidade 
administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Entretanto, de acordo com as 
disposições do inciso V do Art. 10 acima transcritas, a alternativa D é classificado como um ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário e não que atenta contra os princípios da administração 
pública, sendo assim a alternativa D é a resposta correta da questão 28. 
 
Nota-se que o enunciado da questão é bem claro quando diz que “De acordo com as disposições do Art. 11 
da Lei Federal nº 8.429/1992, os atos de improbidade administrativa, arrolados nas alternativas abaixo, 
estão classificados como atos que atentam contra os princípios da Administração Pública, EXCETO”, ou 
seja, solicitava para identificar aquele ato que não estava classificado, conforme a Lei Federal nº 8.429/1992, 
como atos que atentam contra os princípios da Administração Pública. 
 
Salientamos, por oportuno que, de acordo com as disposições do item 6.1.1 do edital do presente certame, no 
que se refere à legislação foram considerados os conteúdos publicados e suas atualizações até a data de 
lançamento do referido Edital (26.08.2021), constantes nos Anexos VII e VIII.  Sendo assim, as alterações 
introduzidas na Lei Federal 8.419/1992, através da Lei 14.230 de 25 de outubro de 2021, não foram consideradas 
para efeito da elaboração da prova de legislação. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, segundo os Art.10 e 11 
Lei Federal nº 8.429/1992, vigente na data da abertura do presente concurso. 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente no programa 
divulgado através do Anexo VIII– Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente certame, em 
data de 26 de agosto de 2021. 
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A questão foi embasada no Lei Federal nº 5.991/1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de 
Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências e o Art. 4º, que serviu de 
base para a elaboração da referida questão, assim dispõe: 
 
“Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: 
 
I - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária; 
 
II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico; 
 
III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a 
emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes; 
 
IV - Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso 
ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, 
ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica 
médica, odontológicos e veterinários; 
 
V - Órgão sanitário competente - órgão de fiscalização do Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios; 
 
VI - Laboratório oficial - o laboratório do Ministério da Saúde ou congênere da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, com competência delegada através de convênio ou credenciamento, destinado à análise 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; 
 
VII - Análise fiscal - a efetuada em drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, destinada a 
comprovar a sua conformidade com a fórmula que deu origem ao registro; 
 
VIII - Empresa - pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que exerça como atividade principal ou 
subsidiária o comércio, venda, fornecimento e distribuição de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, equiparando-se à mesma, para os efeitos desta Lei, as unidades dos órgãos da administração direta 
ou indireta, federal, estadual, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e entidades paraestatais, 
incumbidas de serviços correspondentes; 
 
IX - Estabelecimento - unidade da empresa destinada ao comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos; 
 
X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento 
privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica; 
 
XI - Drogaria - estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos em suas embalagens originais; 
 
XII - Ervanaria - estabelecimento que realize dispensação de plantas medicinais; 
 
XIII - Posto de medicamentos e unidades volante - estabelecimento destinado exclusivamente à venda de 
medicamentos industrializados em suas embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão 
sanitário federal, publicada na imprensa oficial, para atendimento a localidades desprovidas de farmácia ou 
drogaria; 
 
XIV - Dispensário de medicamentos - setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de 
pequena unidade hospitalar ou equivalente; 
 
XV - Dispensação - ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, a título remunerado ou não; 
 
XVI - Distribuidor, representante, importador e exportador - empresa que exerça direta ou indiretamente o comércio 
atacadista de drogas, medicamentos em suas embalagens originais, insumos farmacêuticos e de correlatos; 
 
XVII - Produto dietético - produto tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de pessoas 
em condições fisiológicas especiais. 
 



XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de 
mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza;                     (Incluído 
pela Lei nº 9.069 de 1995) 
 
XIX - Armazém e empório - estabelecimento que comercializa, no atacado ou no varejo, grande variedade de 
mercadorias e, de modo especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza;                     (Incluído 
pela Lei nº 9.069 de 1995) 
 
XX - Loja de conveniência e "drugstore" - estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comercializa 
diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos em geral, 
produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, 
inclusive nos domingos e feriados;                     (Incluído pela Lei nº 9.069 de 1995) ” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições do inciso II do Art. 4º acima transcritas, que o conceito de 
medicamento é o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, idêntico de como constou no enunciado da referida questão, 
que em conjunto com a alternativa B forma a resposta correta da questão. 
 
Salientamos, ainda, de que acordo com as disposições do inciso I do Art. 4º acima transcritas, droga é 
a substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo o Art.4º Lei 
Federal nº 5.991/1973. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'B' A questão foi elaborada com base única e exclusivamente no programa 
divulgado através do Anexo VIII– Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente certame, em 
data de 26 de agosto de 2021. 
 
Meirelles, Hely Lopes – Direito Administrativo Brasileiro – Atualizada, São Paulo: Malheiros, 2018, que serviu de 
base para a elaboração da questão, no capítulo que trata sobre Atos Administrativos, e mais precisamente no item 
1.2.1 sobre os requisitos necessários à formação dos referidos atos, define: 
 
“O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua 
formação, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. ” 
 
“Competência – Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade. 
Nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder 
legal para praticá-lo. ” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura, o trecho extraído da bibliografia utilizada está idêntico à redação do 
enunciado da questão, que em conjunto com a alternativa B, é a resposta correta da referida questão. 
 
Com relação à finalidade, Meirelles (2018) define: ”outro requisito ao ato administrativo é a finalidade, ou seja, o 
objetivo de interesse público a atingir. ” Porém, o referido autor não coloca o requisito de finalidade como condição 
primeira para formação e validade do ato administrativo, como estabeleceu ao requisito da competência. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo Meirelles 
(2018). 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
Rossi, Licínia – Manual de Direito Administrativo – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, que serviu de base para 
a elaboração da questão, no capítulo que trata sobre os atos administrativos, e mais precisamente quando trata 
sobre atos punitivos ou sancionatórios, assim define: 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9069.htm#art74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9069.htm#art74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9069.htm#art74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9069.htm#art74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9069.htm#art74


“São os atos que contêm uma sanção, um castigo, aos agentes públicos e aos particulares sujeitos ao controle 
administrativo, com oportunidade de exercício de contraditório e ampla defesa. 
 
As sanções podem ser agrupadas em duas categoriais: a) sanções internas ´as que disciplinam internamente os 
servidores e os penalizam de acordo com as possíveis cominações fixadas em seus estatutos funcionais (v.g., 
advertência, suspensão, demissão, sequestro, perdimento de bens, suspensão dos direitos políticos, perda da 
função pública, proibição de contratar com Poder Público etc.); b)sanções externas (decorrem da relação 
Administração versus administrado sempre que este violar a norma administrativa – v.g., fixação de multa; 
interdição de atividades; apreensão de bens; destruição de coisas et.).” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura dos exemplos de atos punitivos de sanções externas arrolados pela autora, 
e que estão em destaque, são idênticas a redação das assertivas I, II e III que estão perfeitamente corretas. 
 
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que as 
assertivas I, II e III estão corretas, segundo Rossi (2020). 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
Meirelles, Hely Lopes – Direito Administrativo Brasileiro – Atualizada, São Paulo: Malheiros, 2018, que serviu de 
base para a elaboração da questão, no capítulo que trata sobre Administração Pública, e mais precisamente 
quando trata sobre os poderes e deveres do administrador público, assim define: 
 
“Cada agente administrativo é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas 
atribuições. Esse poder é de ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não como privilégio 
da pessoa que o exerce. ” 
 
Como podemos constatar pela leitura do trecho extraído da bibliografia utilizada, que está idêntica a redação da 
assertiva I, que se encontra perfeitamente correta. 
 
Com relação ao poder de eficiência, Meirelles (2018) define que “ objetivando o cumprimento desse dever, as 
alterações introduzidas no art.41 da CF pela EC19 possibilitam a dispensa de servidor público 
estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assim 
como estabelecem, como condição para aquisição de estabilidade, a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. ” 
 
Como podemos constatar pela leitura do trecho extraído da bibliografia utilizada, cuja o texto foi adaptado apenas 
quando se refere a Emenda Constitucional 19/1998, sendo o restante idêntico com a redação da assertiva II, que 
se encontra perfeitamente correta. Quanto a exoneração de servidor público se dá do cargo efetivo, enquanto que 
a dispensa de função pública é uma forma de vacância e consiste na desinvestidura do cargo ou função, 
formalizada mediante publicação de ato no Diário Oficial. 
 
Com relação ao dever de probidade, podemos constatar através da redação da assertiva III da questão, que se 
encontra incorreta, uma vez que mencionou “ o dever de improbidade” ao invés de “dever de probidade”. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, visto que apenas as 
assertivas I e II estão corretas, segundo Meirelles (2018). 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'E'. O recurso não foi apresentado conforme as disposições do item 10.3 
do Edital. Indeferido. Portanto, mantida a alternativa “E” como resposta certa, Meirelles, Hely Lopes em Noções 
de Direito Administrativo: Princípios Básicos do Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2018. 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo a "Ajuda do Google Chrome", para “Corrigir páginas com a 
falha "Ah, não" e outros erros de carregamento de página”: 
 
“Atualizar a página. Normalmente, é possível atualizar a página para corrigir o erro. No canto superior esquerdo, 
clique em Atualizar. 
 
Se isso não funcionar… 
 



Etapa 1: verificar a conexão com a Internet. Verifique se o computador está conectado ao Wi-Fi ou a uma rede 
com fio. Tente atualizar a guia com o erro. 
 
Etapa 2: limpar o cache. É possível que o Chrome tenha informações armazenadas que estão impedindo que a 
página carregue. 
 
Abrir a página em uma janela sem rastros. No computador, abra o Chrome. No canto superior direito, clique em 
Mais e Nova janela anônima. Na janela anônima, tente abrir a página. Se abrir, limpe o cache e os cookies. 
 
Limpar o cache e os cookies. No canto superior direito, clique em Mais e Mais ferramentas e Limpar dados de 
navegação. Ao lado de "Intervalo de tempo", escolha Todo o período. Selecione Imagens e arquivos armazenados 
em cache e Cookies e outros dados do site. Desmarque os outros tipos de dados. Clique em Limpar dados. Tente 
atualizar a guia com o erro. 
 
Etapa 3: fechar outras guias, extensões e apps. 
 
É possível que o dispositivo esteja sem memória e não consiga carregar o site enquanto executa apps, extensões 
e programas. 
 
Liberar memória: 
 
Feche todas as guias, exceto a que está exibindo a mensagem de erro. 
 
Saia de outros apps ou programas que estejam em execução e pause todos os downloads de apps ou arquivos. 
 
Desinstale extensões desnecessárias do Chrome. No canto superior direito, clique em Mais Mais e Mais 
ferramentas e Extensões. Ao lado das extensões que você não usa, clique em Remover. 
 
Tente atualizar a guia com o erro.” 
 
Analisando cada alternativa da questão: 
 
Recarregar a guia onde o problema acontece. 
Adequada. É a primeira sugestão do site de Ajuda do Google Chrome. Além disso, essa ação também é 
mencionada em praticamente todas as etapas. 
 
Marcar a opção: “Usar um servidor proxy automático” nas configurações de rede do Google Chrome. 
Incorreta. Além de não ser mencionada na documentação de ajuda, o Google Chrome não possui configurações 
de rede nem a opção mencionada, já que o navegador apenas oferece um atalho para as configurações de Proxy 
do computador (do sistema operacional). Na “Versão 95.0.4638.69 (Versão oficial) 64 bits”, essa opção é acessível 
em Configurações, Avançado, Sistema, “Abre as configurações de proxy do computador” (conforme a imagem 
anexada). 
 
Abrir o site em uma janela anônima. 
Adequada. Segundo a documentação acima, na etapa 2, é sugerido abrir o site em uma janela anônima (que foi 
traduzida como “janela sem rastros”) para evitar o uso do cache e dos cookies que podem ser a causa do 
problema. Caso funcione na janela anônima, é sugerido que seja feita a limpeza dos dados de navegação para 
resolver definitivamente o problema eliminando cookies e dados de cache que podem estar causando a falha. 
 
Fechar outras guias, para reduzir o uso de memória. 
Adequada. Está presente na etapa 3 da documentação de ajuda do Google Chrome. 
 
Excluir cache e cookies e fazer nova tentativa de acesso. 
Adequada. Está presente na etapa 2 da documentação de ajuda do Google Chrome. 
 
Assim, a opção “B” é a menos adequada dentre as demais porque o caminho indicado para verificar as 
configurações de uso de proxy não está disponível no Google Chrome enquanto as demais opções estão todas 
sendo mencionadas na documentação oficial do Google Chrome, sendo, portanto, adequadas para um diagnóstico 
inicial. 
 
Referências: 
 
Ajuda do Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95669#zippy=%2Cproblemas-e-
c%C3%B3digos-de-erro-de-carregamento-de-p%C3%A1gina (acessado em outubro/2021). 
 



 
 

 
Legenda: Configurações Avançadas - Google Chrome 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. I. Clicar com botão direito no menu "Iniciar" -> "Desinstalar um 
programa" do menu de contexto. 
Incorreta. Não existe opção "Desinstalar um programa" no menu de contexto aberto no clique com o botão direito 
no menu "Iniciar". A opção que funcionaria seria a "Apps e recursos" dentro do menu de contexto. 
 
II.    Abrir o menu "Iniciar" -> "Configurações" -> "Desinstalar um programa". 
Incorreta. Não existe a opção "Desinstalar um programa" dentro de "Configurações". O caminho correto seria 
utilizar o item "Aplicativos", que leva para "Aplicativos e Recursos", que contém a opção para desinstalação de um 
aplicativo. 
 
III. Pressionar a tecla do logotipo do Windows e digitar "Adicionar ou remover programas". 
Correta. Ao pressionar a tecla do logotipo do "Windows" e digitar "Adicionar ou remover programas", o usuário é 
direcionado para a tela de "Aplicativos e recursos" onde é possível remover aplicativos conforme desejado. 
 
IV. Selecionar o menu "Iniciar" -> "Configurações" -> "Aplicativos". 
Correta. As ações levam para a tela de "Aplicativos e recursos" (a mesma da alternativa anterior) onde é possível 
remover aplicativos conforme desejado. Ao selecionar uma opção da tela de Configurações do Windows 10, por 
padrão, já é selecionado o primeiro item da categoria. No caso em questão, o primeiro item é exatamente o 
"Aplicativos e recursos", não sendo necessário selecioná-lo explicitamente. Por isso, a alternativa é considerada 
correta. 
 
Assim, a alternativa “D) Apenas III e IV.” é considerada a correta. 
 
Referências: Suporte Microsoft - Desinstale ou remova aplicativos e programas no Windows 10: 
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/desinstale-ou-remova-aplicativos-e-programas-no-windows-10-
4b55f974-2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98 (acessado em Outubro/2021). 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo o documento "Gerência da Porta 25: Motivação, Importância 
da Adoção para o Combate ao Spam e Discussões no Brasil e no Mundo": 
 
"A gerência de porta 25 é o nome dado ao conjunto de políticas e tecnologias, implantadas em redes de usuários 
finais ou de caráter residencial, que procura separar as funcionalidades de submissão de mensagens, daquelas 
de transporte de mensagens entre servidores." 
 
A adoção da chamada "Gerência da Porta 25" sugere o uso da porta 587/TCP, motivado pela separação da 
submissão do transporte de mensagens entre servidores. Ou seja, a sugestão do uso da porta 587/TCP para 
submissão de mensagens pelos usuários finais é motivada pela separação dessa funcionalidade da funcionalidade 
de transporte de mensagens entre servidores, que continua ocorrendo na porta 25/TCP. Dessa forma, fica mais 
fácil gerenciar tecnicamente, já que são utilizadas duas portas com finalidades distintas no lugar de apenas uma, 
o que facilita também no combate a abusos como envios de SPAM. 
 



Referências: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br - Gerência de Porta 25: Motivação, 
Importância da Adoção para o Combate ao Spam e ˜Discussões no Brasil e no Mundo: https://www.cert.br/docs/ct-
spam/ct-spam-gerencia-porta-25.pdf. (acessado em Outubro/2021). 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo Aragon (2010, p. 291):  
 
"Gerenciamento de Incidente: Visa restaurar a operação normal de um serviço no menor tempo possível, de forma 
a minimizar os impactos adversos para o negócio, garantindo que os níveis de qualidade e disponibilidade sejam 
mantidos dentro dos padrões acordados (trata o efeito e não a causa)." 
 
Ao receber um chamado, todos os esforços devem ser direcionados para minimizar o impacto da ocorrência para 
o negócio, nem que sejam utilizadas soluções paliativas, como uso de outro computador, outro sistema ou outra 
conexão, por exemplo. Nesse sentido, a ênfase maior é no tratamento do efeito e não da causa, que é o foco do 
Gerenciamento de Problema.  
 
Ainda segundo Aragon (2012, p. 291): 
 
“Gerenciamento de Problema: Visa minimizar os impactos adversos de incidentes e problemas para o negócio, 
quando causados por falhas na infra-estrutura de TI, assim como prevenir que incidentes relacionados a estas 
falhas ocorram novamente. Pode ter uma atuação reativa (resolução de problemas em resposta a um ou mais 
incidentes) ou proativa (identificando e resolvendo problemas e falhas conhecidas antes da ocorrência dos 
incidentes).” 
 
Ou seja, no Gerenciamento de Problema são tratadas as falhas na infraestrutura de TI em resposta a um ou mais 
incidentes na atuação reativa. Assim, é necessário que os incidentes sejam reportados e isso acontece por meio 
do Gerenciamento de Incidente. Já no caso da atuação proativa, não é necessário que incidentes sejam 
reportados, mas não é o caso da situação exposta pelo enunciado da questão, que trata de um usuário reportando 
dificuldades no uso de um sistema. Essas dificuldades podem estar relacionadas a diversas situações, como a 
lentidão, causada por exaustão de algum recurso no computador do usuário, que poderia ser resolvida com o 
fechamento de outros aplicativos, ou reinicialização de sua máquina, por exemplo. Ou seja, em um primeiro 
momento não temos como saber se se trata de problema na infraestrutura que exige a busca da causa. Assim, a 
única resposta cabível é a que se refere ao Gerenciamento de Incidente. 
 
Referências: Implantando a Governança de Ti - 2ª Edição - Editora Brasport - Aguinaldo Aragon Fernandes, 2010. 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo McDonald, Rick (2019): 
 
“The traditional USB Type A (USB-A) has been the standard USB connector for years, but USB Type C (USB-C) 
is now the industry standard for transmitting power and data. Hundreds of technology companies came together to 
develop the initial USB-A connector, and the same group has moved forward with USB-C, a connector that is easier 
to connect (reversible; no up or down side to the plug) and with the appropriate adapter allows backward 
compatibility to USB 2.0. “ 
 
Ou seja, com a utilização de adaptadores, é possível obter compatibilidade do USB Type-C até ao padrão USB 
2.0. A alternativa não especifica o tipo de compatibilidade 
 
Ainda segundo McDonald, Rick (2019): 
 
“The USB-C standard refers to the connector type on the cable, not the data transfer rate of the cable. USB-C can 
handle any data rate from USB-2 to USB-3.1.” 
 
Ou seja, um dispositivo que suporta nativamente (sem adaptadores) o USB Type-C, na verdade está operando de 
acordo com os padrões USB 2.0, 3.0 e 3.1, que estabelecem a sinalização e as taxas de transferências 
suportadas. Como na época do lançamento da especificação USB 3.1 só estavam disponíveis os conectores e 
cabos do tipo A e B, a norma só fazia menção a eles. Com o surgimento do Type-C, houve apenas a adição do 
novo conector e algumas mudanças no cabo, mas que não interrompem a compatibilidade retroativa com os 
padrões anteriores de sinalização e transferência (USB 2, 3.0 e 3.1). 
 
No documento “Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document” é possível 
identificar diversos testes de compatibilidade para os fabricantes certificarem seus produtos USB Type-C: 
 
“F.3 Legacy USB Test Cards  
The legacy USB test cards are used to evaluate signal performance of the Type-C to legacy USB connector cable 
assemblies and adapter assemblies. A complete list of the legacy USB test cards includes:  
• USB 3.1 Standard-A receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-A cable assembly  



• USB 2.0 Standard-A receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Standard-A cable assembly  
• USB 3.1 Standard-B receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-B cable assembly  
• USB 2.0 Standard-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Standard-B cable assembly  
• USB 3.1 Micro-B receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Micro-B cable assembly  
• USB 2.0 Micro-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Micro-B cable assembly  
• USB 2.0 Mini-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Mini-B cable assembly  
• USB 3.1 Standard-A plug card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-A receptacle adapter assembly  
 
• USB 2.0 Micro-B plug card to test the Type-C to USB 2.0 Micro-B receptacle adapter assembly” 
 
Assim, considera-se que o padrão USB Type-C é compatível com os padrões USB 2.0, 3.0 e 3.1 em dispositivos 
e cabos que suportam nativamente o padrão Type-C. Já sua compatibilidade com cabos e dispositivos antigos, 
que utilizam os conectores Type-A e Type-B, pode ser obtida com o uso de adaptadores. 
 
McDonald, Rick. CompTIA A+ Core 1 (220-1001) and Core 2 (220-1002) Cert Guide. Reino Unido: Pearson 
Education, 2019. 
 
Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document, Revision 2.1b, June 1, 
2021. Disponível em : https://www.usb.org/document-library/usb-type-c-connectors-and-cable-assemblies-
compliance-document-revision-20 (Acessado em novembro/21). 
   

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'D'. A Banca mantém a resposta dada no gabarito preliminar e justifica a 
seguir. 
 
No segmento “O artigo fala da importância...”, o verbo está sendo usado de modo figurado, uma vez que falar é 
ação cujo sujeito deve ser alguém, uma pessoa. Outros verbos dicendi seriam ALUDIR (mas este exige preposição 
A) ou dissertar, que pede a preposição SOBRE, o que a assertiva aponta. Logo, as assertivas I e III são certas. 

 

 
QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'C'. O recurso apresentado não corresponde à questão. Gabarito mantido. 
De acordo com o item 10.11 do Edital de Abertura, recursos e argumentações apresentados fora das 
especificações estabelecidas neste Edital não serão analisados. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso indeferido. Pela lei de De Morgan temos na sentença do 
enunciado a negação de uma conjunção, no caso: 
 
Nego que a farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas e tem caixa eletrônico. 
A negação de uma conjunção (e) é equivalente à disjunção da negação de cada uma das sentenças quando 
dizemos: 
 
A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas ou não tem caixa eletrônico. 
 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'D'. Questão mantida, tendo em vista que a assertiva IV traz a seguinte 
afirmação: SÓ PODE SER ENCONTRADO EM COMPUTADORES, NÃO consegue atingir dispositivos móveis, 
estando, portanto, incorreta. O próprio candidato(a) afirma que, conforme sua pesquisa, malware é todo tipo de 
software malicioso que possa causar algum prejuízo ao usuário, afetando tanto computadores como celulares, 
exatamento o contrário do que diz a assertiva IV. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. O conhecimento solicitado através da questão está previsto no edital, 
na própria norma citada, no caso, o decreto-lei nº 2848/1940, e em suas atualizações. A alternativa B está correta, 
pois as assertivas dos parênteses I, II e IV são verdadeiras. O decreto-lei 2.848/1940 não necessita mencionar 
instituições públicas, como Anvisa e CRF/PR, para tipificar um ato ilícito; no entanto, tanto os artigos 273 e 282 
descrevem atos que caracterizam ilicitudes, e leis específicas podem contribuir na interpretação da situação e na 
tipificação penal do ilícito. A assertiva I está amparada pelo artigo 282 do Código Penal, combinado com o 
parágrafo 2° do artigo 19 e com o artigo 22 da lei federal nº 3820/1960, também prevista no edital: caracteriza-se 
o exercício ilegal da Farmácia o farmacêutico que exercer, ainda que a título gratuito, a profissão sem autorização 
legal, ou seja, sem inscrição no CRF/PR quando atuar por mais de 90 dias, A assertiva IV é verdadeira, pois está 
recepcionada no artigo 273 do respectivo decreto-lei, em seu parágrafo 1º e no inciso I do parágrafo 1º-B, acrescido 
pela lei federal nº 9677/1998; ou seja, estará praticando crime quem fornecer medicamento sem registro no órgão 
competente de vigilância sanitária, quando obrigatório, o qual é a Anvisa, conforme consta em www.anvisa.gov.br 
(também descrito no edital como fonte de consulta). 

 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'A'. A redação do enunciado se baseia nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º 
da lei federal 8080/1990: 
 
- Parágrafo 1º:  o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas 
e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 
 
- Parágrafo 2º: o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

 

 
QUESTÃO: 15 - ANULADA. As assertivas descritas estão corretas. A assertiva do 4º parêntese se fundamenta 
no parágrafo 3º do artigo 1º da lei federal nº 8142/1990: "O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho 
Nacional de Saúde"; portanto, sua participação na Conferência de Saúde não é obrigatória. Assim, a sequência 
correta das respostas é 2-1-2-2-2. Esta alternativa, no entanto, não se apresenta dentre as opções de resposta 
descritas na prova.  Por isso, impõe-se a anulação da questão. 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. A lei federal nº 8.429/1992 foi alterada pela lei federal nº 14.230/2021, 
no entanto, após a data limite estabelecida no item 6.1.1 do Edital: "No que se refere à legislação, serão 
considerados os conteúdos publicados e suas atualizações até a data de lançamento deste Edital, constantes nos 
Anexos VII e VIII". A data de lançamento do Edital no site da Fundatec foi em 26/08/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas: 
 
I- O Responsável Técnico pela farmácia deve ser o Farmacêutico devidamente capacitado junto ao CRF-PR para 
o serviço de vacinação. A assertiva afirma que, no Paraná, o Responsável Técnico pela farmácia deve ser o 
farmacêutico capacitado junto ao CRF/RS para o serviço de vacinação, não podendo ser um farmacêutico não 
capacitação para o serviço de vacinação. Além disso, a assertiva não exclui a possibilidade do Responsável 
Técnico delegar a realização do serviço para um substituto habilitado. A assertiva está alinhada com a lei federal 
nº 13021/2014, RDC 197/2017 (Art. 8º), Resolução 654/2018 do CFF, e a Resolução SESA 473/16, Art.2º, 
parágrafo único. Portanto, a assertiva é correta. 
 
II- A vacinação pode ocorrer no domicílio do paciente em determinadas situações. É uma previsão descrita no 
parágrafo 1º do artigo 10 da RDC 197/2017: "§ 1º Em situações de urgência, emergência e em caso de 
necessidade, a aplicação de vacinas pode ser realizada no ponto de assistência ao paciente", como no caso de 
pacientes acamados ou com restrição de locomoção. Assim, não se trata de vacinação extramuros, como descrito 
na Seção VI da mesma norma, ou na Resolução SESA 473/2016, ou na Resolução 654/2018 do CFF. Portanto, 
a assertiva é correta 
 
III- É exigida prescrição médica para aplicação das vacinas em geral. A assertiva é incorreta, pois somente é 
exigida prescrição para as vacinas que não pertencerem ao Calendário Vacinal Oficial (RDC 197/17, Art.14 e 
Resolução SESA 473/16, Art. 5º). 
 
IV- Pode ser fornecido ao consumidor o cartão de vacinação referente ao serviço prestado. A assertiva é incorreta, 
pois este cartão deve ser fornecido consumidor (Resolução SESA 473/16, Art.7º). 
 
Dessa maneira, o gabarito é D: Apenas I e II estão corretas. 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas: 
 
I- Dispensar os dois medicamentos na quantidade prescrita. É incorreta, pois não pode ser dispensado 
medicamento da lista B2 prescrito em Receituário de Controle Especial (Art.35, § 7º, da Portaria SVS/MS 
344/1998). 
 
II- Dispensar apenas o medicamento da lista C1, na quantidade prescrita. Tanto a Portaria SVS/MS 344/1998 e a 
Portaria SVS/MS 6/1999 não impedem ou limitam a dispensação de medicamentos prescritos corretamente no 
respectivo receituário; portanto, havendo medicamento incompatível ao modelo de receituário utilizado (no caso o 
pertencente à lista B2), é possível a dispensação dos medicamentos compatíveis (no caso, os da lista C1). A 
assertiva está correta. 
 
III- Contatar o prescritor para dirimir dúvidas, antes da dispensação. Antes da dispensação, o farmacêutico possui 
liberdade para contatar o prescritor para dirimir dúvidas sobre qualquer item da receita (parágrafo único do Art. 23 
da Resolução 357/2001 do CFF: "Em havendo necessidade, o farmacêutico deve entrar em contato com o 
profissional prescritor para esclarecer eventuais problemas que tenha detectado"). Por exemplo, a prescrição do 
medicamento da lista B2 juntamente com os da lista C1 poderia significar apenas o cumprimento do artigo 35 
(caput) da Portaria SVS/MS 344/1998: "A Notificação de Receita é o documento que acompanhado de receita 
autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes das listas [...] "B2" (psicotrópicas), 
[...] deste Regulamento Técnico e de suas atualizações."; ou seja poderia significar que o produto da lista B2 
estivesse prescrito para garantir que o paciente ficasse com as informações sobre dose e posologia do produto (o 
que não seria possível se houvesse apenas a Notificação de receita). Portanto a assertiva está correta. 
 
IV- Dispensar o medicamento da Lista B2, a seu critério pessoal. Assertiva incorreta, pois não pode ser dispensado 
medicamento da lista B2 prescrito em Receituário de Controle Especial (Art.35, § 7º, da Portaria SVS/MS 
344/1998). 
 
Dessa maneira, o gabarito é C: Apenas II e III estão corretas. 

 

  



QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas, se baseia em itens normativos que configuram atividades 
privativas à profissão farmacêutica: 
 
- 1ª assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/14 CRF/PR, art. 2º, inciso II 
 
- 2ª assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso VIII 
 
- 3ª assertiva: falsa. Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso X: a assertiva acrescentou a expressão 
"pacientes em geral", o que torna a assertiva incorreta, pois a repetição de receitas é possível somente para grupos 
específicos de pacientes: portadores de doenças crônicas não transmissíveis, respiratórias, autoimunes e 
degenerativas. 
 
- 4ª assertiva; falsa. Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso XII: foi omitido o final da frase descrita na norma 
("de acordo com legislação específica, no âmbito de sua competência profissional"), o que torna a assertiva 
incompleta e incorreta pois a parte omitida é um condicionante para o ato. Além disso, nem toda prescrição 
farmacêutica será um ato privativo do farmacêutico (por exemplo: a prescrição de um cosmético), mas se atender 
legislação específica, como as publicadas pelo Conselho Federal de Farmácia sobre âmbito profissional, o ato da 
prescrição farmacêutica poderá ser privativo (como preconiza a Resolução 586 do CFF, sobre a farmácia Clínica) 
 
- 5ª Assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/14 CRF/PR, art. 2º, inciso XVI. 
 
Dessa maneira, o gabarito é A: V – V – F – F – V. 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi embasada na Resolução 612/2015 CFF e na Deliberação 
1004/2021 CRF/PR, ambas constantes do programa. A alternativa B é a única que apresenta corretamente as três 
condições: período de até 30 dias, ausência de conflito de horário e não estar em férias no mesmo empregador. 
Período de até 30 dias significa que a substituição pode ocorrer por período de um dia até 30 dias. 

 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'C'. Dentre os tópicos do ciclo da assistência farmacêutica descritos na 
Ficha de Fiscalização do Exercício das Atividades Farmacêuticas nas farmácias Hospitalares utilizada pelo 
CRF/PR (página 3 da Ficha), é única alternativa que não corresponde a nenhum desses tópicos é a 
TERCEIRIZAÇÃO. Não confundir com "serviços terceirizados" descritos no item 1 desta Ficha (na página 1 da 
Ficha), que se relaciona com serviços que o estabelecimento de saúde terceiriza com outras empresas.  

 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão apresenta 6 assertivas que os candidatos devem analisar 
e verificar quais são corretas e quais são incorretas, e assim encontrar um valor soma correspondente às questões 
corretas. Em relação às assertivas, todas foram coletadas a partir das normas constantes no Edital: 
 
1 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.1.2 
 
2– INCORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.1.6: o vínculo deve ser com apenas um laboratório 
 
3 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.2.3 
 
4 – CORRETO, conforme Deliberação 908/16 CRF/PR, Art. 4º 
 
5 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 6.3.3, c e d 
 
6 – INCORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 6.3.3, f: o registro no respectivo conselho não necessita ser 
do mesmo conselho de classe do Responsável Técnico. 
 
Assim sendo, somando as assertivas corretas (1+3+4+5), chega-se ao número 13 (gabarito D). 

 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada nas normas citadas a seguir, todas constantes 
no programa, que tratam sobre a exigência de exposição ao público de informações sobre documentos e de 
documentos em farmácias: 
 
- 1ª assertiva: verdadeira, conforme Lei Estadual 16.086/2009, Lei Estadual 18.169/2014, Resolução SESA 
590/2014, Art. 24, inciso X e Deliberação 894/2016 CRF/PR, Art. 1º; 
 
- 2ª assertiva: falso, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, §1º e §2º, inciso IV: somente é necessário o número da AE, 
e não a respectiva publicação; 
 

 



- 3ª assertiva: falso, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, §1º e §2º, inciso III: somente é necessário o número da AFE, 
e não a respectiva publicação; 
 
- 4ª assertiva: verdadeira, conforme RDC 41/2012 e RDC Nº 44/2009 – Art.2º 
 
- 5ª assertiva: verdadeira, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, inciso VII e Resolução SESA 590/14, Art. 24, inciso VII 
 
Em relação aos documentos que devem ficar em local visível ao público, a ordem correta é V – F - F – V – V, 
portanto a alternativa correta é a “A”. 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada no Decreto 85.878/1981 e na Deliberação 
921/2017 do CRF/PR, ambos constantes do programa. Embora o decreto federal 85.878/1981 estabeleça que 
seja atribuição farmacêutica privativa a atuação em "órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos 
farmacêuticos em que se executem controle e/ou inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e 
análise fiscal de produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes 
de determinar dependência física ou psíquica;", isso não significa que "a Garantia da Qualidade e o Controle de 
Qualidade necessitam estar sob responsabilidade do farmacêutico habilitado.", pois o item 4.4.2 da Deliberação 
921/2017 do CRF/PR possibilita que outro profissional substitua o farmacêutico. 

 

 
QUESTÃO: 31 - ANULADA. A alternativa C apresenta uma incorreção na redação para torná-la correta e, assim, 
atender os incisos I e III do artigo 61 da Resolução SESA 590/2014; ou seja, "pia com água corrente, toalhas de 
uso individual e descartável, sabonete líquido degermante, lixeira sem tampa ou com acionamento da tampa por 
pedal". Como está a redação, a questão possui duas assertivas incorretas, (B e C); por isso, impõe-se a anulação 
da questão.  

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi delineada baseando-se no Regulamento Técnico sobre 
Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF) - RDC 67/2007 - que descreve “preparação” como um 
processo farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo diferentes etapas; e esta norma 
descreve situações em que a orientação farmacêutica e/ou a atenção farmacêutica são obrigatórias no ato da 
dispensação; não há necessidade de conceituar "orientação farmacêutica" para a resolução da questão, mas era 
necessário saber as situações em que a orientação era condição para ocorrer a dispensação. A questão se aplica 
a qualquer farmácia com manipulação (seja comercial, hospitalar, ambulatorial), não se restringindo a farmácias 
comerciais, e a RDC 67/2007 permite à farmácia comercial o fracionamento de medicamento industrializado a 
partir de embalagem não fracionável, desde que a farmácia seja contratada por farmácia de serviço de saúde para 
fornecimento de doses unitárias (item 3.16 e 3.16.1 do Anexo VI da RDC 67/2007). 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão está fundamentada nas normas que versam sobre a 
dispensação de medicamentos que exijam a retenção de receituário, como os antimicrobianos (RDC 471/2021, 
que revogou a RDC 20/2011 da Anvisa), e os medicamentos sujeitos ao controle especial (Portaria SVS/MS 
344/1998), cujas normas estão descritas no programa. A assertiva E é objetiva na afirmação, não dirimindo 
dúvidas: 
 
- a dispensação deve atender o tratamento prescrito, mesmo que a apresentação comercial não fracionável com 
o menor número de doses contenha doses em quantidade superior à prescrita. 
 
A assertiva não exclui o fracionamento, quando possível, mas é específica ao afirmar que, no caso de embalagem 
não fracionável, a dispensação deve fornecer doses que contemplem o tratamento prescrito, mesmo que sobrem 
doses da apresentação comercial dispensada. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão se relaciona à RDC 80/2006 que permite o fracionamento 
de medicamentos em farmácia sem manipulação (no caso, drogarias); esta norma não se aplica ao fracionamento 
de medicamentos de embalagens não fracionáveis, como ocorre, por exemplo, em farmácias hospitalares e 
farmácias de serviços de saúde (nestes estabelecimentos, se aplica a RDC 67/2007, que não era o marco legal 
da questão). 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TIPO 3 

 

 
NÍVEL MÉDIO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'A'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
A questão solicita que as lacunas sejam completadas com termos que fazem a adequada concordância verbal ou 
nominal (além da ortografia em DESPERCEBIDOS): 
 
Durante os próximos quatro meses, SERÁ MOSTRADO, em reportagens divulgadas no portal, como os 
farmacêuticos contribuíram e estão contribuindo com a população nessa emergência de saúde pública. (O TERMO 
SUBLINHADO É O SUJEITO ORACIONAL DA FORMA VERBAL SOLICITADA). 
 
Exemplos que podem ter passado DESPERCEBIDOS, mas que espelham a dedicação e o empenho dessa 
categoria profissional, por todo o país. (O SENTIDO DE “DESPERCEBIDO” É “NÃO NOTADO”; JÁ 
“DESAPERCEBIDO” SIGNIFICA “DESPREVENIDO”; QUANTO À CONCORDÂNCIA, “DESPERCEBIDOS” 
CONCORDA COM “EXEMPLOS”, E ESTE, POR SUA VEZ, É O SUJEITO DE “ESTÃO ESPALHADOS”.) 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém o gabarito preliminar, pois essa solicitação exigiria 
quatro outras alterações na frase: 
 
Mas, desde o início da pandemia, OS FARMACÊUTICOS ESTÃO lado a lado da população: ELES GARANTEM, 
em 135 diferentes áreas de atuação, prevenção, cuidado, suprimento de produtos para a saúde, diagnóstico e 
apoio ao tratamento, além de CONTRIBUÍREM nas pesquisas da vacina e da cura. 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'A'. A Banca sustenta o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
Coronavírus e bônus são paroxítonas terminadas em US; farmacêuticos e ídolo são proparoxítonas; saúde e 
baú têm hiato U, e área e supérfluo são proparoxítonas eventuais (ou paroxítonas terminadas em ditongo): 
essas são as justificativas do paralelismo das regras entre as palavras do texto e as da alternativa A. 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 

 

 A primeira oração tem função de adjunto adverbial e é reduzida de infinitivo. CORRETA: Ao ser decretada 
a pandemia – oração adverbial, o que pode ser constatado pela forma “ao ser detectada”, que pode ser 
entendida como “quando foi detectada”; é evidentemente reduzida de infinitivo. 
 

 A primeira oração tem como sujeito “a pandemia” e está na voz passiva. CORRETA: está na voz passiva 
(sem agente da passiva; sua forma ativa seria “ao constatarem a pandemia”). 
 

 A última oração do período tem função de adjunto adverbial e classifica-se como conformativa. 
INCORRETA, pois ainda que seja uma oração adverbial, classifica-se como oração final (de finalidade). 

 
 Portanto, a ordem das respostas dos parênteses é CCI. 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
A letra E é incorreta, pois a mudança “a sociedade se isolava em casa –/ isolava-se a sociedade em casa” 
muda a voz verbal de reflexiva para passiva sintética e, assim, muda-se o sentido, já que tira a autoria da 
ação de isolar-se. 
 
As demais alternativas são corretas: 
 
A)Seis orações: 
 



Ao ser decretada a pandemia (1 adverbial de tempo), quando a comunidade científica ainda buscava (2 
adverbial de tempo) conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus (3 objetiva 
direta ligada à adverbial), e a sociedade se isolava em casa (4 adverbial de tempo), os farmacêuticos das cerca 
de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos (5 OP) para garantir o atendimento aos usuários de 
medicamentos (6 adverbial final). 
 
B) O período está redigido em ordem indireta. Correto, pois a oração principal está quase no fim da frase, que 
começa com orações subordinadas adverbiais. 

 
C) A oração principal é “os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos”. É a 
única oração coordenada do texto, e as demais todas ligam-se a ela de modo subordinado. 

 
D) O segmento que começa em “os farmacêuticos”, até o final do período, poderia ser deslocado para o início da 
frase (com as devidas adaptações de maiúsculas e minúsculas), sem prejuízo para sua clareza ou sua correção. 
 
Correto: Os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o 
atendimento aos usuários de medicamentos, ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica 
ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus, e a sociedade se 
isolava em casa. 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

 
QUESTÃO: 32 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'C'. O gabarito da questão 
02 deve ser letra C, pois apenas as assertivas I e II são corretas. A assertiva III é incorreta porque ESSAS refere-
se a NOVAS CAMISAS (linha 11) e não 500 CAMISAS (l. 13). 
 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso indeferido, pois na argumentação não foi considerada que se 
trata da avaliação da negação presente na sentença composta. 
 
Observe que partimos da hipótese de que a sentença “Maria recebeu a correspondência na sexta-feira” é 
verdadeira, assim a sua negação é falsa, portanto, a conjunção em que uma das sentenças é falsa, resulta em 
conjunção falsa. 
 

 
MATÉRIA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'A'. Questão mantida tendo em vista que o enunciado da questão traz a 
seguinte informação: “As Lojas Renner foi notícia nos últimos meses quando sofreu um ATAQUE CIBERNÉTICO. 
O atual gerente de Segurança da Informação, durante uma reportagem, fez uma advertência às pessoas e sugeriu 
que todos sempre FAÇAM E TESTEM o ___________, que tem como objetivo COPIAR ARQUIVOS, PASTAS OU 
DISCOS INTEIROS (FÍSICOS OU VIRTUAIS) PARA SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO SECUNDÁRIOS, 
buscando a preservação dos dados em caso de qualquer problema”, as palavras escritas com caixa alta fazem 
com que somente a alternativa A esteja correta, backup. Além disso o conhecimento em cloud computing não 
estava contemplado no programa da prova. 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão mantida tendo em vista as seguintes informações: 
 
A assertiva I está correta, pois, conforme imagem abaixo, o campo Fonte aparece em branco, o qual indica que 
existe diferença entre as fontes do texto selecionado. 
 
A assertiva II está correta, pois, conforme imagem abaixo, na barra de status é possível verificar o livro com um x, 
o que indica que existem erros de revisão no texto.  



 

 
Legenda: Imagem 1 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'A'. O recurso apresentado não corresponde à questão. Mantida como 
resposta certa a alternativa A, segundo o Art. 15 da Lei 8.666/1993. 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
A questão foi embasada na Lei Federal nº 8.429/1992, vigente na data de abertura do presente certame, e que 
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências e os Art. 10 e 11, que serviram de base para a elaboração da referida questão, assim dispõem: 
 
“Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário 
 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1º desta lei; 
 
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 
 
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 
 
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades 
referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 
 
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado; 
 
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea; 



 
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 
 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente 
 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades 
sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;          (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 
 
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público; 
 
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular; 
 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 
 
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, 
bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
 
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da 
gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;       (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 
 
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem 
observar as formalidades previstas na lei.        (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 
 
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas 
mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, 
de 2014)     (Vigência) 
 
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XIX - frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias da administração pública com entidades 
privadas ou dispensá-lo indevidamente;    (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas;       (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada 
pela Lei nº 13.204, de 2015)  
 
XX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas;   (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.    (Incluído pela 
Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)     
 
XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.    (Incluído pela 
Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública 
 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
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I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 
 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; 
 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas.    (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)       (Redação dada 
pela Lei nº 13.019, de 2014)       (Vigência) 
 
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. (Incluído pela Lei 
nº 13.146, de 2015)       (Vigência) 
 
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia 
celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990.               (Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018) ” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições dos incisos VI, IX, II e V do Art. 11 acima transcritas, são 
literalmente idênticas a redação das alternativas A B, C e E, respectivamente, e constituem atos de improbidade 
administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Entretanto, de acordo com as 
disposições do inciso V do Art. 10 acima transcritas, a alternativa D é classificado como um ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário e não que atenta contra os princípios da administração pública, sendo 
assim a alternativa D é a resposta correta da questão 28. 
 
Nota-se que o enunciado da questão 08 é bem claro quando diz que “De acordo com as disposições do Art. 11 
da Lei Federal nº 8.429/1992, os atos de improbidade administrativa, arrolados nas alternativas abaixo, 
estão classificados como atos que atentam contra os princípios da Administração Pública, EXCETO”, ou 
seja, solicitava para identificar aquele ato que não estava classificado, conforme a Lei Federal nº 8.429/1992, 
como atos que atentam contra os princípios da Administração Pública. 
 
Salientamos, por oportuno que, de acordo com as disposições do item 6.1.1 do edital do presente certame, no que 
se refere à legislação foram considerados os conteúdos publicados e suas atualizações até a data de lançamento 
do referido Edital (26.08.2021), constantes nos Anexos VII e VIII.  Sendo assim, as alterações introduzidas na Lei 
Federal 8.419/1992, através da Lei 14.230 de 25 de outubro de 2021, não foram consideradas para efeito da 
elaboração da prova de legislação. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, segundo os Art.10 e 11 
Lei Federal nº 8.429/1992, vigente na data da abertura do presente concurso. 
 

QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente no programa 
divulgado através do Anexo VIII– Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente certame, em 
data de 26 de agosto de 2021. 
 
A questão foi embasada no Lei Federal nº 5.991/1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de 
Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências e o Art. 4º, que serviu de 
base para a elaboração da referida questão, assim dispõe: 
 
“Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: 
 
I - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária; 
 
II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico; 
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III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a 
emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes; 
 
IV - Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso 
ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, 
ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica 
médica, odontológicos e veterinários; 
 
V - Órgão sanitário competente - órgão de fiscalização do Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios; 
 
VI - Laboratório oficial - o laboratório do Ministério da Saúde ou congênere da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, com competência delegada através de convênio ou credenciamento, destinado à análise 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; 
 
VII - Análise fiscal - a efetuada em drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, destinada a 
comprovar a sua conformidade com a fórmula que deu origem ao registro; 
 
VIII - Empresa - pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que exerça como atividade principal ou 
subsidiária o comércio, venda, fornecimento e distribuição de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, equiparando-se à mesma, para os efeitos desta Lei, as unidades dos órgãos da administração direta 
ou indireta, federal, estadual, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e entidades paraestatais, 
incumbidas de serviços correspondentes; 
 
IX - Estabelecimento - unidade da empresa destinada ao comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos; 
 
X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento 
privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica; 
 
XI - Drogaria - estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos em suas embalagens originais; 
 
XII - Ervanaria - estabelecimento que realize dispensação de plantas medicinais; 
 
XIII - Posto de medicamentos e unidades volante - estabelecimento destinado exclusivamente à venda de 
medicamentos industrializados em suas embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão 
sanitário federal, publicada na imprensa oficial, para atendimento a localidades desprovidas de farmácia ou 
drogaria; 
 
XIV - Dispensário de medicamentos - setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de 
pequena unidade hospitalar ou equivalente; 
 
XV - Dispensação - ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, a título remunerado ou não; 
 
XVI - Distribuidor, representante, importador e exportador - empresa que exerça direta ou indiretamente o comércio 
atacadista de drogas, medicamentos em suas embalagens originais, insumos farmacêuticos e de correlatos; 
 
XVII - Produto dietético - produto tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de pessoas em 
condições fisiológicas especiais. 
 
XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de 
mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza;                     (Incluído 
pela Lei nº 9.069 de 1995) 
 
XIX - Armazém e empório - estabelecimento que comercializa, no atacado ou no varejo, grande variedade de 
mercadorias e, de modo especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza;                     (Incluído pela 
Lei nº 9.069 de 1995) 
 
XX - Loja de conveniência e "drugstore" - estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comercializa 
diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos em geral, 
produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, 
inclusive nos domingos e feriados;                     (Incluído pela Lei nº 9.069 de 1995) ” (Grifamos) 
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Como podemos constatar pela leitura das disposições do inciso II do Art. 4º acima transcritas, que o conceito de 
medicamento é o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, idêntico de como constou no enunciado da referida questão, que 
em conjunto com a alternativa B forma a resposta correta da questão. 
 
Salientamos, ainda, de que acordo com as disposições do inciso I do Art. 4º acima transcritas, droga é 
a substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo o Art.4º Lei 
Federal nº 5.991/1973. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente no programa 
divulgado através do Anexo VIII– Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente certame, em 
data de 26 de agosto de 2021. 
 
Meirelles, Hely Lopes – Direito Administrativo Brasileiro – Atualizada, São Paulo: Malheiros, 2018, que serviu de 
base para a elaboração da questão, no capítulo que trata sobre Atos Administrativos, e mais precisamente no item 
1.2.1 sobre os requisitos necessários à formação dos referidos atos, define: 
 
“O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formação, 
a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. ” 
 
“Competência – Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade. 
Nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder 
legal para praticá-lo. ” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura, o trecho extraído da bibliografia utilizada está idêntico à redação do 
enunciado da questão, que em conjunto com a alternativa B, é a resposta correta da referida questão. 
 
Com relação à finalidade, Meirelles (2018) define: ”outro requisito ao ato administrativo é a finalidade, ou seja, o 
objetivo de interesse público a atingir. ” Porém, o referido autor não coloca o requisito de finalidade como condição 
primeira para formação e validade do ato administrativo, como estabeleceu ao requisito da competência. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo Meirelles (2018). 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
Rossi, Licínia – Manual de Direito Administrativo – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, que serviu de base para a 
elaboração da questão, no capítulo que trata sobre os atos administrativos, e mais precisamente quando trata 
sobre atos punitivos ou sancionatórios, assim define: 
 
“São os atos que contêm uma sanção, um castigo, aos agentes públicos e aos particulares sujeitos ao controle 
administrativo, com oportunidade de exercício de contraditório e ampla defesa. 
 
As sanções podem ser agrupadas em duas categoriais: a) sanções internas ´as que disciplinam internamente os 
servidores e os penalizam de acordo com as possíveis cominações fixadas em seus estatutos funcionais (v.g., 
advertência, suspensão, demissão, sequestro, perdimento de bens, suspensão dos direitos políticos, perda da 
função pública, proibição de contratar com Poder Público etc.); b)sanções externas (decorrem da relação 
Administração versus administrado sempre que este violar a norma administrativa – v.g., fixação de multa; 
interdição de atividades; apreensão de bens; destruição de coisas et.).” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura dos exemplos de atos punitivos de sanções externas arrolados pela autora, 
e que estão em destaque, são idênticas a redação das assertivas I, II e III que estão perfeitamente corretas. 
 



Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que as assertivas 
I, II e III estão corretas, segundo Rossi (2020). 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
Meirelles, Hely Lopes – Direito Administrativo Brasileiro – Atualizada, São Paulo: Malheiros, 2018, que serviu de 
base para a elaboração da questão, no capítulo que trata sobre Administração Pública, e mais precisamente 
quando trata sobre os poderes e deveres do administrador público, assim define: 
 
“Cada agente administrativo é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas 
atribuições. Esse poder é de ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não como privilégio 
da pessoa que o exerce. ” 
 
Como podemos constatar pela leitura do trecho extraído da bibliografia utilizada, que está idêntica a redação da 
assertiva I, que se encontra perfeitamente correta. 
 
Com relação ao poder de eficiência, Meirelles (2018) define que “ objetivando o cumprimento desse dever, as 
alterações introduzidas no art.41 da CF pela EC19 possibilitam a dispensa de servidor público 
estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assim 
como estabelecem, como condição para aquisição de estabilidade, a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. ” 
 
Como podemos constatar pela leitura do trecho extraído da bibliografia utilizada, cuja o texto foi adaptado apenas 
quando se refere a Emenda Constitucional 19/1998, sendo o restante idêntico com a redação da assertiva II, que 
se encontra perfeitamente correta. Quanto a exoneração de servidor público se dá do cargo efetivo, enquanto que 
a dispensa de função pública é uma forma de vacância e consiste na desinvestidura do cargo ou função, 
formalizada mediante publicação de ato no Diário Oficial. 
 
Com relação ao dever de probidade, podemos constatar através da redação da assertiva III da questão, que se 
encontra incorreta, uma vez que mencionou “ o dever de improbidade” ao invés de “dever de probidade”. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, visto que apenas as 
assertivas I e II estão corretas, segundo Meirelles (2018). 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'E'. O recurso não foi apresentado conforme as disposições do item 10.3 
do Edital. Indeferido. Portanto, mantida a alternativa “E” como resposta certa, Meirelles, Hely Lopes em Noções de 
Direito Administrativo: Princípios Básicos do Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2018. 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo a "Ajuda do Google Chrome", para “Corrigir páginas com a 
falha "Ah, não" e outros erros de carregamento de página”: 
 
“Atualizar a página. Normalmente, é possível atualizar a página para corrigir o erro. No canto superior esquerdo, 
clique em Atualizar. 
 
Se isso não funcionar… 
 
Etapa 1: verificar a conexão com a Internet. Verifique se o computador está conectado ao Wi-Fi ou a uma rede 
com fio. Tente atualizar a guia com o erro. 
 
Etapa 2: limpar o cache. É possível que o Chrome tenha informações armazenadas que estão impedindo que a 
página carregue. 
 
Abrir a página em uma janela sem rastros. No computador, abra o Chrome. No canto superior direito, clique em 
Mais e Nova janela anônima. Na janela anônima, tente abrir a página. Se abrir, limpe o cache e os cookies. 
 
Limpar o cache e os cookies. No canto superior direito, clique em Mais e Mais ferramentas e Limpar dados de 
navegação. Ao lado de "Intervalo de tempo", escolha Todo o período. Selecione Imagens e arquivos armazenados 
em cache e Cookies e outros dados do site. Desmarque os outros tipos de dados. Clique em Limpar dados. Tente 
atualizar a guia com o erro. 



 
Etapa 3: fechar outras guias, extensões e apps. 
 
É possível que o dispositivo esteja sem memória e não consiga carregar o site enquanto executa apps, extensões 
e programas. 
 
Liberar memória: 
Feche todas as guias, exceto a que está exibindo a mensagem de erro. 
Saia de outros apps ou programas que estejam em execução e pause todos os downloads de apps ou arquivos. 
Desinstale extensões desnecessárias do Chrome. No canto superior direito, clique em Mais Mais e Mais 
ferramentas e Extensões. Ao lado das extensões que você não usa, clique em Remover. 
Tente atualizar a guia com o erro.” 
 
Analisando cada alternativa da questão: 
Recarregar a guia onde o problema acontece. 
Adequada. É a primeira sugestão do site de Ajuda do Google Chrome. Além disso, essa ação também é 
mencionada em praticamente todas as etapas. 
Marcar a opção: “Usar um servidor proxy automático” nas configurações de rede do Google Chrome. 
Incorreta. Além de não ser mencionada na documentação de ajuda, o Google Chrome não possui configurações 
de rede nem a opção mencionada, já que o navegador apenas oferece um atalho para as configurações de Proxy 
do computador (do sistema operacional). Na “Versão 95.0.4638.69 (Versão oficial) 64 bits”, essa opção é acessível 
em Configurações, Avançado, Sistema, “Abre as configurações de proxy do computador” (conforme a imagem 
anexada). 
Abrir o site em uma janela anônima. 
Adequada. Segundo a documentação acima, na etapa 2, é sugerido abrir o site em uma janela anônima (que foi 
traduzida como “janela sem rastros”) para evitar o uso do cache e dos cookies que podem ser a causa do problema. 
Caso funcione na janela anônima, é sugerido que seja feita a limpeza dos dados de navegação para resolver 
definitivamente o problema eliminando cookies e dados de cache que podem estar causando a falha. 
Fechar outras guias, para reduzir o uso de memória. 
Adequada. Está presente na etapa 3 da documentação de ajuda do Google Chrome. 
Excluir cache e cookies e fazer nova tentativa de acesso. 
Adequada. Está presente na etapa 2 da documentação de ajuda do Google Chrome. 
Assim, a opção “B” é a menos adequada dentre as demais porque o caminho indicado para verificar as 
configurações de uso de proxy não está disponível no Google Chrome enquanto as demais opções estão todas 
sendo mencionadas na documentação oficial do Google Chrome, sendo, portanto, adequadas para um diagnóstico 
inicial. 
Referências: Ajuda do Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95669#zippy=%2Cproblemas-
e-c%C3%B3digos-de-erro-de-carregamento-de-p%C3%A1gina (acessado em outubro/2021). 

 
Legenda: Configurações Avançadas - Google Chrome 

 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'D'. I. Clicar com botão direito no menu "Iniciar" -> "Desinstalar um 
programa" do menu de contexto. 
Incorreta. Não existe opção "Desinstalar um programa" no menu de contexto aberto no clique com o botão direito 
no menu "Iniciar". A opção que funcionaria seria a "Apps e recursos" dentro do menu de contexto. 
 
II.    Abrir o menu "Iniciar" -> "Configurações" -> "Desinstalar um programa". 
Incorreta. Não existe a opção "Desinstalar um programa" dentro de "Configurações". O caminho correto seria 
utilizar o item "Aplicativos", que leva para "Aplicativos e Recursos", que contém a opção para desinstalação de um 
aplicativo. 
 
III. Pressionar a tecla do logotipo do Windows e digitar "Adicionar ou remover programas". 
Correta. Ao pressionar a tecla do logotipo do "Windows" e digitar "Adicionar ou remover programas", o usuário é 
direcionado para a tela de "Aplicativos e recursos" onde é possível remover aplicativos conforme desejado. 
 
IV. Selecionar o menu "Iniciar" -> "Configurações" -> "Aplicativos". 
Correta. As ações levam para a tela de "Aplicativos e recursos" (a mesma da alternativa anterior) onde é possível 
remover aplicativos conforme desejado. Ao selecionar uma opção da tela de Configurações do Windows 10, por 
padrão, já é selecionado o primeiro item da categoria. No caso em questão, o primeiro item é exatamente o 
"Aplicativos e recursos", não sendo necessário selecioná-lo explicitamente. Por isso, a alternativa é considerada 
correta. 
 
Assim, a alternativa “D) Apenas III e IV.” é considerada a correta. 
 
Referências: Suporte Microsoft - Desinstale ou remova aplicativos e programas no Windows 10: 
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/desinstale-ou-remova-aplicativos-e-programas-no-windows-10-4b55f974-
2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98 (acessado em Outubro/2021). 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo o documento "Gerência da Porta 25: Motivação, Importância 
da Adoção para o Combate ao Spam e Discussões no Brasil e no Mundo": 
 
"A gerência de porta 25 é o nome dado ao conjunto de políticas e tecnologias, implantadas em redes de usuários 
finais ou de caráter residencial, que procura separar as funcionalidades de submissão de mensagens, daquelas 
de transporte de mensagens entre servidores." 
 
A adoção da chamada "Gerência da Porta 25" sugere o uso da porta 587/TCP, motivado pela separação da 
submissão do transporte de mensagens entre servidores. Ou seja, a sugestão do uso da porta 587/TCP para 
submissão de mensagens pelos usuários finais é motivada pela separação dessa funcionalidade da funcionalidade 
de transporte de mensagens entre servidores, que continua ocorrendo na porta 25/TCP. Dessa forma, fica mais 
fácil gerenciar tecnicamente, já que são utilizadas duas portas com finalidades distintas no lugar de apenas uma, 
o que facilita também no combate a abusos como envios de SPAM. 
 
Referências: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br - Gerência de Porta 25: Motivação, 
Importância da Adoção para o Combate ao Spam e ˜Discussões no Brasil e no Mundo: https://www.cert.br/docs/ct-
spam/ct-spam-gerencia-porta-25.pdf. (acessado em Outubro/2021). 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo Aragon (2010, p. 291):  
 
"Gerenciamento de Incidente: Visa restaurar a operação normal de um serviço no menor tempo possível, de forma 
a minimizar os impactos adversos para o negócio, garantindo que os níveis de qualidade e disponibilidade sejam 
mantidos dentro dos padrões acordados (trata o efeito e não a causa)." 
 
Ao receber um chamado, todos os esforços devem ser direcionados para minimizar o impacto da ocorrência para 
o negócio, nem que sejam utilizadas soluções paliativas, como uso de outro computador, outro sistema ou outra 
conexão, por exemplo. Nesse sentido, a ênfase maior é no tratamento do efeito e não da causa, que é o foco do 
Gerenciamento de Problema.  
 
Ainda segundo Aragon (2012, p. 291): 
 
“Gerenciamento de Problema: Visa minimizar os impactos adversos de incidentes e problemas para o negócio, 
quando causados por falhas na infra-estrutura de TI, assim como prevenir que incidentes relacionados a estas 
falhas ocorram novamente. Pode ter uma atuação reativa (resolução de problemas em resposta a um ou mais 
incidentes) ou proativa (identificando e resolvendo problemas e falhas conhecidas antes da ocorrência dos 
incidentes).” 
 



Ou seja, no Gerenciamento de Problema são tratadas as falhas na infraestrutura de TI em resposta a um ou mais 
incidentes na atuação reativa. Assim, é necessário que os incidentes sejam reportados e isso acontece por meio 
do Gerenciamento de Incidente. Já no caso da atuação proativa, não é necessário que incidentes sejam 
reportados, mas não é o caso da situação exposta pelo enunciado da questão, que trata de um usuário reportando 
dificuldades no uso de um sistema. Essas dificuldades podem estar relacionadas a diversas situações, como a 
lentidão, causada por exaustão de algum recurso no computador do usuário, que poderia ser resolvida com o 
fechamento de outros aplicativos, ou reinicialização de sua máquina, por exemplo. Ou seja, em um primeiro 
momento não temos como saber se se trata de problema na infraestrutura que exige a busca da causa. Assim, a 
única resposta cabível é a que se refere ao Gerenciamento de Incidente. 
 
Referências: Implantando a Governança de Ti - 2ª Edição - Editora Brasport - Aguinaldo Aragon Fernandes, 2010. 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo McDonald, Rick (2019): 
 
“The traditional USB Type A (USB-A) has been the standard USB connector for years, but USB Type C (USB-C) is 
now the industry standard for transmitting power and data. Hundreds of technology companies came together to 
develop the initial USB-A connector, and the same group has moved forward with USB-C, a connector that is easier 
to connect (reversible; no up or down side to the plug) and with the appropriate adapter allows backward 
compatibility to USB 2.0. “ 
 
Ou seja, com a utilização de adaptadores, é possível obter compatibilidade do USB Type-C até ao padrão USB 
2.0. A alternativa não especifica o tipo de compatibilidade 
 
Ainda segundo McDonald, Rick (2019): 
 
“The USB-C standard refers to the connector type on the cable, not the data transfer rate of the cable. USB-C can 
handle any data rate from USB-2 to USB-3.1.” 
 
Ou seja, um dispositivo que suporta nativamente (sem adaptadores) o USB Type-C, na verdade está operando de 
acordo com os padrões USB 2.0, 3.0 e 3.1, que estabelecem a sinalização e as taxas de transferências suportadas. 
Como na época do lançamento da especificação USB 3.1 só estavam disponíveis os conectores e cabos do tipo 
A e B, a norma só fazia menção a eles. Com o surgimento do Type-C, houve apenas a adição do novo conector e 
algumas mudanças no cabo, mas que não interrompem a compatibilidade retroativa com os padrões anteriores de 
sinalização e transferência (USB 2, 3.0 e 3.1). 
 
No documento “Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document” é possível 
identificar diversos testes de compatibilidade para os fabricantes certificarem seus produtos USB Type-C: 
 
“F.3 Legacy USB Test Cards  
The legacy USB test cards are used to evaluate signal performance of the Type-C to legacy USB connector cable 
assemblies and adapter assemblies. A complete list of the legacy USB test cards includes:  
• USB 3.1 Standard-A receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-A cable assembly  
• USB 2.0 Standard-A receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Standard-A cable assembly  
• USB 3.1 Standard-B receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-B cable assembly  
• USB 2.0 Standard-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Standard-B cable assembly  
• USB 3.1 Micro-B receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Micro-B cable assembly  
• USB 2.0 Micro-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Micro-B cable assembly  
• USB 2.0 Mini-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Mini-B cable assembly  
• USB 3.1 Standard-A plug card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-A receptacle adapter assembly  
 
• USB 2.0 Micro-B plug card to test the Type-C to USB 2.0 Micro-B receptacle adapter assembly” 
 
Assim, considera-se que o padrão USB Type-C é compatível com os padrões USB 2.0, 3.0 e 3.1 em dispositivos 
e cabos que suportam nativamente o padrão Type-C. Já sua compatibilidade com cabos e dispositivos antigos, 
que utilizam os conectores Type-A e Type-B, pode ser obtida com o uso de adaptadores. 
 
McDonald, Rick. CompTIA A+ Core 1 (220-1001) and Core 2 (220-1002) Cert Guide. Reino Unido: Pearson 
Education, 2019. 
 
Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document, Revision 2.1b, June 1, 
2021. Disponível em: https://www.usb.org/document-library/usb-type-c-connectors-and-cable-assemblies-
compliance-document-revision-20 (Acessado em novembro/21). 
 
   



 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. A Banca mantém a resposta dada no gabarito preliminar e justifica a 
seguir. 
 
No segmento “O artigo fala da importância...”, o verbo está sendo usado de modo figurado, uma vez que falar é 
ação cujo sujeito deve ser alguém, uma pessoa. Outros verbos dicendi seriam ALUDIR (mas este exige preposição 
A) ou dissertar, que pede a preposição SOBRE, o que a assertiva aponta. Logo, as assertivas I e III são certas. 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. O recurso apresentado não corresponde à questão. Gabarito mantido. 
De acordo com o item 10.11 do Edital de Abertura, recursos e argumentações apresentados fora das 
especificações estabelecidas neste Edital não serão analisados. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso indeferido. Pela lei de De Morgan temos na sentença do 
enunciado a negação de uma conjunção, no caso: 
 
Nego que a farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas e tem caixa eletrônico. 
A negação de uma conjunção (e) é equivalente à disjunção da negação de cada uma das sentenças quando 
dizemos: 
 
A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas ou não tem caixa eletrônico. 
 

 

 
MATÉRIA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'D'. Questão mantida, tendo em vista que a assertiva IV traz a seguinte 
afirmação: SÓ PODE SER ENCONTRADO EM COMPUTADORES, NÃO consegue atingir dispositivos móveis, 
estando, portanto, incorreta. O próprio candidato(a) afirma que, conforme sua pesquisa, malware é todo tipo de 
software malicioso que possa causar algum prejuízo ao usuário, afetando tanto computadores como celulares, 
exatamento o contrário do que diz a assertiva IV. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'B'. O conhecimento solicitado através da questão está previsto no edital, 
na própria norma citada, no caso, o decreto-lei nº 2848/1940, e em suas atualizações. A alternativa B está correta, 
pois as assertivas dos parênteses I, II e IV são verdadeiras. O decreto-lei 2.848/1940 não necessita mencionar 
instituições públicas, como Anvisa e CRF/PR, para tipificar um ato ilícito; no entanto, tanto os artigos 273 e 282 
descrevem atos que caracterizam ilicitudes, e leis específicas podem contribuir na interpretação da situação e na 
tipificação penal do ilícito. A assertiva I está amparada pelo artigo 282 do Código Penal, combinado com o parágrafo 

 



2° do artigo 19 e com o artigo 22 da lei federal nº 3820/1960, também prevista no edital: caracteriza-se o exercício 
ilegal da Farmácia o farmacêutico que exercer, ainda que a título gratuito, a profissão sem autorização legal, ou 
seja, sem inscrição no CRF/PR quando atuar por mais de 90 dias, A assertiva IV é verdadeira, pois está 
recepcionada no artigo 273 do respectivo decreto-lei, em seu parágrafo 1º e no inciso I do parágrafo 1º-B, acrescido 
pela lei federal nº 9677/1998; ou seja, estará praticando crime quem fornecer medicamento sem registro no órgão 
competente de vigilância sanitária, quando obrigatório, o qual é a Anvisa, conforme consta em www.anvisa.gov.br 
(também descrito no edital como fonte de consulta). 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'A'. A redação do enunciado se baseia nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º 
da lei federal 8080/1990: 
 
- Parágrafo 1º:  o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas 
e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 
 
- Parágrafo 2º: o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

 

 
QUESTÃO: 10 - ANULADA. As assertivas descritas estão corretas. A assertiva do 4º parêntese se fundamenta no 
parágrafo 3º do artigo 1º da lei federal nº 8142/1990: "O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 
de Saúde"; portanto, sua participação na Conferência de Saúde não é obrigatória. Assim, a sequência correta das 
respostas é 2-1-2-2-2. Esta alternativa, no entanto, não se apresenta dentre as opções de resposta descritas na 
prova.  Por isso, impõe-se a anulação da questão. 

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'E'. A lei federal nº 8.429/1992 foi alterada pela lei federal nº 14.230/2021, 
no entanto, após a data limite estabelecida no item 6.1.1 do Edital: "No que se refere à legislação, serão 
considerados os conteúdos publicados e suas atualizações até a data de lançamento deste Edital, constantes nos 
Anexos VII e VIII". A data de lançamento do Edital no site da Fundatec foi em 26/08/2021. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas: 
 
I- O Responsável Técnico pela farmácia deve ser o Farmacêutico devidamente capacitado junto ao CRF-PR para 
o serviço de vacinação. A assertiva afirma que, no Paraná, o Responsável Técnico pela farmácia deve ser o 
farmacêutico capacitado junto ao CRF/RS para o serviço de vacinação, não podendo ser um farmacêutico não 
capacitação para o serviço de vacinação. Além disso, a assertiva não exclui a possibilidade do Responsável 
Técnico delegar a realização do serviço para um substituto habilitado. A assertiva está alinhada com a lei federal 
nº 13021/2014, RDC 197/2017 (Art. 8º), Resolução 654/2018 do CFF, e a Resolução SESA 473/16, Art.2º, 
parágrafo único. Portanto, a assertiva é correta. 
 
II- A vacinação pode ocorrer no domicílio do paciente em determinadas situações. É uma previsão descrita no 
parágrafo 1º do artigo 10 da RDC 197/2017: "§ 1º Em situações de urgência, emergência e em caso de 
necessidade, a aplicação de vacinas pode ser realizada no ponto de assistência ao paciente", como no caso de 
pacientes acamados ou com restrição de locomoção. Assim, não se trata de vacinação extramuros, como descrito 
na Seção VI da mesma norma, ou na Resolução SESA 473/2016, ou na Resolução 654/2018 do CFF. Portanto, a 
assertiva é correta 
 
III- É exigida prescrição médica para aplicação das vacinas em geral. A assertiva é incorreta, pois somente é 
exigida prescrição para as vacinas que não pertencerem ao Calendário Vacinal Oficial (RDC 197/17, Art.14 e 
Resolução SESA 473/16, Art. 5º). 
 
IV- Pode ser fornecido ao consumidor o cartão de vacinação referente ao serviço prestado. A assertiva é incorreta, 
pois este cartão deve ser fornecido consumidor (Resolução SESA 473/16, Art.7º). 
 
Dessa maneira, o gabarito é D: Apenas I e II estão corretas. 

 



 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas: 
 
I- Dispensar os dois medicamentos na quantidade prescrita. É incorreta, pois não pode ser dispensado 
medicamento da lista B2 prescrito em Receituário de Controle Especial (Art.35, § 7º, da Portaria SVS/MS 
344/1998). 
 
II- Dispensar apenas o medicamento da lista C1, na quantidade prescrita. Tanto a Portaria SVS/MS 344/1998 e a 
Portaria SVS/MS 6/1999 não impedem ou limitam a dispensação de medicamentos prescritos corretamente no 
respectivo receituário; portanto, havendo medicamento incompatível ao modelo de receituário utilizado (no caso o 
pertencente à lista B2), é possível a dispensação dos medicamentos compatíveis (no caso, os da lista C1). A 
assertiva está correta. 
 
III- Contatar o prescritor para dirimir dúvidas, antes da dispensação. Antes da dispensação, o farmacêutico possui 
liberdade para contatar o prescritor para dirimir dúvidas sobre qualquer item da receita (parágrafo único do Art. 23 
da Resolução 357/2001 do CFF: "Em havendo necessidade, o farmacêutico deve entrar em contato com o 
profissional prescritor para esclarecer eventuais problemas que tenha detectado"). Por exemplo, a prescrição do 
medicamento da lista B2 juntamente com os da lista C1 poderia significar apenas o cumprimento do artigo 35 
(caput) da Portaria SVS/MS 344/1998: "A Notificação de Receita é o documento que acompanhado de receita 
autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes das listas [...] "B2" (psicotrópicas), [...] 
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações."; ou seja poderia significar que o produto da lista B2 estivesse 
prescrito para garantir que o paciente ficasse com as informações sobre dose e posologia do produto (o que não 
seria possível se houvesse apenas a Notificação de receita). Portanto a assertiva está correta. 
 
IV- Dispensar o medicamento da Lista B2, a seu critério pessoal. Assertiva incorreta, pois não pode ser dispensado 
medicamento da lista B2 prescrito em Receituário de Controle Especial (Art.35, § 7º, da Portaria SVS/MS 
344/1998). 
 
Dessa maneira, o gabarito é C: Apenas II e III estão corretas. 

 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas, se baseia em itens normativos que configuram atividades 
privativas à profissão farmacêutica: 
 
- 1ª assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/14 CRF/PR, art. 2º, inciso II 
 
- 2ª assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso VIII 
 
- 3ª assertiva: falsa. Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso X: a assertiva acrescentou a expressão 
"pacientes em geral", o que torna a assertiva incorreta, pois a repetição de receitas é possível somente para grupos 
específicos de pacientes: portadores de doenças crônicas não transmissíveis, respiratórias, autoimunes e 
degenerativas. 
 
- 4ª assertiva; falsa. Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso XII: foi omitido o final da frase descrita na norma 
("de acordo com legislação específica, no âmbito de sua competência profissional"), o que torna a assertiva 
incompleta e incorreta pois a parte omitida é um condicionante para o ato. Além disso, nem toda prescrição 
farmacêutica será um ato privativo do farmacêutico (por exemplo: a prescrição de um cosmético), mas se atender 
legislação específica, como as publicadas pelo Conselho Federal de Farmácia sobre âmbito profissional, o ato da 
prescrição farmacêutica poderá ser privativo (como preconiza a Resolução 586 do CFF, sobre a farmácia Clínica) 
 
- 5ª Assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/14 CRF/PR, art. 2º, inciso XVI. 
 
Dessa maneira, o gabarito é A: V – V – F – F – V. 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi embasada na Resolução 612/2015 CFF e na Deliberação 
1004/2021 CRF/PR, ambas constantes do programa. A alternativa B é a única que apresenta corretamente as três 
condições: período de até 30 dias, ausência de conflito de horário e não estar em férias no mesmo empregador. 
Período de até 30 dias significa que a substituição pode ocorrer por período de um dia até 30 dias. 

 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'C'. Dentre os tópicos do ciclo da assistência farmacêutica descritos na 
Ficha de Fiscalização do Exercício das Atividades Farmacêuticas nas farmácias Hospitalares utilizada pelo 
CRF/PR (página 3 da Ficha), é única alternativa que não corresponde a nenhum desses tópicos é a 
TERCEIRIZAÇÃO. Não confundir com "serviços terceirizados" descritos no item 1 desta Ficha (na página 1 da 
Ficha), que se relaciona com serviços que o estabelecimento de saúde terceiriza com outras empresas.  

 



 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão apresenta 6 assertivas que os candidatos devem analisar e 
verificar quais são corretas e quais são incorretas, e assim encontrar um valor soma correspondente às questões 
corretas. Em relação às assertivas, todas foram coletadas a partir das normas constantes no Edital: 
 
1 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.1.2 
 
2– INCORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.1.6: o vínculo deve ser com apenas um laboratório 
 
3 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.2.3 
 
4 – CORRETO, conforme Deliberação 908/16 CRF/PR, Art. 4º 
 
5 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 6.3.3, c e d 
 
6 – INCORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 6.3.3, f: o registro no respectivo conselho não necessita ser 
do mesmo conselho de classe do Responsável Técnico. 
 
Assim sendo, somando as assertivas corretas (1+3+4+5), chega-se ao número 13 (gabarito D). 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada nas normas citadas a seguir, todas constantes 
no programa, que tratam sobre a exigência de exposição ao público de informações sobre documentos e de 
documentos em farmácias: 
 
- 1ª assertiva: verdadeira, conforme Lei Estadual 16.086/2009, Lei Estadual 18.169/2014, Resolução SESA 
590/2014, Art. 24, inciso X e Deliberação 894/2016 CRF/PR, Art. 1º; 
 
- 2ª assertiva: falso, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, §1º e §2º, inciso IV: somente é necessário o número da AE, e 
não a respectiva publicação; 
 
- 3ª assertiva: falso, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, §1º e §2º, inciso III: somente é necessário o número da AFE, 
e não a respectiva publicação; 
 
- 4ª assertiva: verdadeira, conforme RDC 41/2012 e  RDC Nº 44/2009 – Art.2º 
 
- 5ª assertiva: verdadeira, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, inciso VII e Resolução SESA 590/14, Art. 24, inciso VII 
 
Em relação aos documentos que devem ficar em local visível ao público, a ordem correta é V – F - F – V – V, 
portanto a alternativa correta é a “A”. 

 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada no Decreto 85.878/1981 e na Deliberação 
921/2017 do CRF/PR, ambos constantes do programa. Embora o decreto federal 85.878/1981 estabeleça que seja 
atribuição farmacêutica privativa a atuação em "órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos 
em que se executem controle e/ou inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de 
produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes de determinar 
dependência física ou psíquica;", isso não significa que "a Garantia da Qualidade e o Controle de Qualidade 
necessitam estar sob responsabilidade do farmacêutico habilitado.", pois o item 4.4.2 da Deliberação 921/2017 do 
CRF/PR possibilita que outro profissional substitua o farmacêutico. 

 

 
QUESTÃO: 26 - ANULADA. A alternativa C apresenta uma incorreção na redação para torná-la correta e, assim, 
atender os incisos I e III do artigo 61 da Resolução SESA 590/2014; ou seja, "pia com água corrente, toalhas de 
uso individual e descartável, sabonete líquido degermante, lixeira sem tampa ou com acionamento da tampa por 
pedal". Como está a redação, a questão possui duas assertivas incorretas, (B e C); por isso, impõe-se a anulação 
da questão. 

 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi delineada baseando-se no Regulamento Técnico sobre 
Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF) - RDC 67/2007 - que descreve “preparação” como um 
processo farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo diferentes etapas; e esta norma 
descreve situações em que a orientação farmacêutica e/ou a atenção farmacêutica são obrigatórias no ato da 
dispensação; não há necessidade de conceituar "orientação farmacêutica" para a resolução da questão, mas era 
necessário saber as situações em que a orientação era condição para ocorrer a dispensação. A questão se aplica 
a qualquer farmácia com manipulação (seja comercial, hospitalar, ambulatorial), não se restringindo a farmácias 
comerciais, e a RDC 67/2007 permite à farmácia comercial o fracionamento de medicamento industrializado a partir 
de embalagem não fracionável, desde que a farmácia seja contratada por farmácia de serviço de saúde para 
fornecimento de doses unitárias (item 3.16 e 3.16.1 do Anexo VI da RDC 67/2007). 

 



 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão está fundamentada nas normas que versam sobre a 
dispensação de medicamentos que exijam a retenção de receituário, como os antimicrobianos (RDC 471/2021, 
que revogou a RDC 20/2011 da Anvisa), e os medicamentos sujeitos ao controle especial (Portaria SVS/MS 
344/1998), cujas normas estão descritas no programa. A assertiva E é objetiva na afirmação, não dirimindo dúvidas: 
 
- a dispensação deve atender o tratamento prescrito, mesmo que a apresentação comercial não fracionável com o 
menor número de doses contenha doses em quantidade superior à prescrita. 
 
A assertiva não exclui o fracionamento, quando possível, mas é específica ao afirmar que, no caso de embalagem 
não fracionável, a dispensação deve fornecer doses que contemplem o tratamento prescrito, mesmo que sobrem 
doses da apresentação comercial dispensada. 
 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão se relaciona à RDC 80/2006 que permite o fracionamento 
de medicamentos em farmácia sem manipulação (no caso, drogarias); esta norma não se aplica ao fracionamento 
de medicamentos de embalagens não fracionáveis, como ocorre, por exemplo, em farmácias hospitalares e 
farmácias de serviços de saúde (nestes estabelecimentos, se aplica a RDC 67/2007, que não era o marco legal da 
questão). 

 

  
 

TIPO 4 
 

 
NÍVEL MÉDIO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'A'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
A questão solicita que as lacunas sejam completadas com termos que fazem a adequada concordância verbal ou 
nominal (além da ortografia em DESPERCEBIDOS): 
 
Durante os próximos quatro meses, SERÁ MOSTRADO, em reportagens divulgadas no portal, como os 
farmacêuticos contribuíram e estão contribuindo com a população nessa emergência de saúde pública. (O TERMO 
SUBLINHADO É O SUJEITO ORACIONAL DA FORMA VERBAL SOLICITADA). 
 
Exemplos que podem ter passado DESPERCEBIDOS, mas que espelham a dedicação e o empenho dessa 
categoria profissional, por todo o país. (O SENTIDO DE “DESPERCEBIDO” É “NÃO NOTADO”; JÁ 
“DESAPERCEBIDO” SIGNIFICA “DESPREVENIDO”; QUANTO À CONCORDÂNCIA, “DESPERCEBIDOS” 
CONCORDA COM “EXEMPLOS”, E ESTE, POR SUA VEZ, É O SUJEITO DE “ESTÃO ESPALHADOS”.) 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém o gabarito preliminar, pois essa solicitação exigiria 
quatro outras alterações na frase: 
 
Mas, desde o início da pandemia, OS FARMACÊUTICOS ESTÃO lado a lado da população: ELES GARANTEM, 
em 135 diferentes áreas de atuação, prevenção, cuidado, suprimento de produtos para a saúde, diagnóstico e 
apoio ao tratamento, além de CONTRIBUÍREM nas pesquisas da vacina e da cura. 
 

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'A'. A Banca sustenta o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
Coronavírus e bônus são paroxítonas terminadas em US; farmacêuticos e ídolo são proparoxítonas; saúde e 
baú têm hiato U, e área e supérfluo são proparoxítonas eventuais (ou paroxítonas terminadas em ditongo): 
essas são as justificativas do paralelismo das regras entre as palavras do texto e as da alternativa A. 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 

 



 A primeira oração tem função de adjunto adverbial e é reduzida de infinitivo. CORRETA: Ao ser decretada 
a pandemia – oração adverbial, o que pode ser constatado pela forma “ao ser detectada”, que pode ser 
entendida como “quando foi detectada”; é evidentemente reduzida de infinitivo. 
 

 A primeira oração tem como sujeito “a pandemia” e está na voz passiva. CORRETA: está na voz passiva 
(sem agente da passiva; sua forma ativa seria “ao constatarem a pandemia”). 
 

 A última oração do período tem função de adjunto adverbial e classifica-se como conformativa. 
INCORRETA, pois ainda que seja uma oração adverbial, classifica-se como oração final (de finalidade). 

 
 Portanto, a ordem das respostas dos parênteses é CCI. 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'E'. A Banca mantém o gabarito preliminar e justifica a seguir. 
 
A letra E é incorreta, pois a mudança “a sociedade se isolava em casa –/ isolava-se a sociedade em casa” 
muda a voz verbal de reflexiva para passiva sintética e, assim, muda-se o sentido, já que tira a autoria da 
ação de isolar-se. 
 
As demais alternativas são corretas: 
 
A)Seis orações: 
 
Ao ser decretada a pandemia (1 adverbial de tempo), quando a comunidade científica ainda buscava (2 
adverbial de tempo) conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus (3 objetiva 
direta ligada à adverbial), e a sociedade se isolava em casa (4 adverbial de tempo), os farmacêuticos das cerca 
de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos (5 OP) para garantir o atendimento aos usuários de 
medicamentos (6 adverbial final). 
 
B) O período está redigido em ordem indireta. Correto, pois a oração principal está quase no fim da frase, que 
começa com orações subordinadas adverbiais. 

 
C) A oração principal é “os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos”. É a 
única oração coordenada do texto, e as demais todas ligam-se a ela de modo subordinado. 

 
D) O segmento que começa em “os farmacêuticos”, até o final do período, poderia ser deslocado para o início da 
frase (com as devidas adaptações de maiúsculas e minúsculas), sem prejuízo para sua clareza ou sua correção. 
 
Correto: Os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o 
atendimento aos usuários de medicamentos, ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica 
ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus, e a sociedade se 
isolava em casa. 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

 
QUESTÃO: 37 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'C'. O gabarito da questão 
02 deve ser letra C, pois apenas as assertivas I e II são corretas. A assertiva III é incorreta porque ESSAS refere-
se a NOVAS CAMISAS (linha 11) e não 500 CAMISAS (l. 13). 
 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso indeferido, pois na argumentação não foi considerada que se 
trata da avaliação da negação presente na sentença composta. 
 
Observe que partimos da hipótese de que a sentença “Maria recebeu a correspondência na sexta-feira” é 
verdadeira, assim a sua negação é falsa, portanto, a conjunção em que uma das sentenças é falsa, resulta em 
conjunção falsa. 
 



 
MATÉRIA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'A'. Questão mantida tendo em vista que o enunciado da questão traz a 
seguinte informação: “As Lojas Renner foi notícia nos últimos meses quando sofreu um ATAQUE CIBERNÉTICO. 
O atual gerente de Segurança da Informação, durante uma reportagem, fez uma advertência às pessoas e sugeriu 
que todos sempre FAÇAM E TESTEM o ___________, que tem como objetivo COPIAR ARQUIVOS, PASTAS OU 
DISCOS INTEIROS (FÍSICOS OU VIRTUAIS) PARA SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO SECUNDÁRIOS, 
buscando a preservação dos dados em caso de qualquer problema”, as palavras escritas com caixa alta fazem 
com que somente a alternativa A esteja correta, backup. Além disso o conhecimento em cloud computing não 
estava contemplado no programa da prova. 

 
QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão mantida tendo em vista as seguintes informações: 
 
A assertiva I está correta, pois, conforme imagem abaixo, o campo Fonte aparece em branco, o qual indica que 
existe diferença entre as fontes do texto selecionado. 
 
A assertiva II está correta, pois, conforme imagem abaixo, na barra de status é possível verificar o livro com um x, 
o que indica que existem erros de revisão no texto.  
  

 
Legenda: Imagem 1 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'A'. O recurso apresentado não corresponde à questão. Mantida como 
resposta certa a alternativa A, segundo o Art. 15 da Lei 8.666/1993. 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
A questão foi embasada na Lei Federal nº 8.429/1992, vigente na data de abertura do presente certame, e que 
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências e os Art. 10 e 11, que serviram de base para a elaboração da referida questão, assim dispõem: 
 
“Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário 
 



Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1º desta lei; 
 
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 
 
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 
 
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades 
referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 
 
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado; 
 
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea; 
 
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 
 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente 
 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades 
sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;          (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 
 
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público; 
 
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular; 
 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 
 
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, 
bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
 
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da 
gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;       (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 
 
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem 
observar as formalidades previstas na lei.        (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 
 
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas 
mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, 
de 2014)     (Vigência) 
 
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
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XIX - frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias da administração pública com entidades 
privadas ou dispensá-lo indevidamente;    (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas;       (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada 
pela Lei nº 13.204, de 2015)  
 
XX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas;   (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.    (Incluído pela 
Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)     
 
XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.    (Incluído pela 
Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública 
 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 
 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; 
 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas.    (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)       (Redação dada 
pela Lei nº 13.019, de 2014)       (Vigência) 
 
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. (Incluído pela Lei 
nº 13.146, de 2015)       (Vigência) 
 
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia 
celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990.               (Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018) ” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições dos incisos VI, IX, II e V do Art. 11 acima transcritas, são 
literalmente idênticas a redação das alternativas A B, C e E, respectivamente, e constituem atos de improbidade 
administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Entretanto, de acordo com as 
disposições do inciso V do Art. 10 acima transcritas, a alternativa D é classificado como um ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário e não que atenta contra os princípios da administração pública, sendo 
assim a alternativa D é a resposta correta da questão 28. 
 
Nota-se que o enunciado da questão 08 é bem claro quando diz que “De acordo com as disposições do Art. 11 
da Lei Federal nº 8.429/1992, os atos de improbidade administrativa, arrolados nas alternativas abaixo, 
estão classificados como atos que atentam contra os princípios da Administração Pública, EXCETO”, ou 
seja, solicitava para identificar aquele ato que não estava classificado, conforme a Lei Federal nº 8.429/1992, 
como atos que atentam contra os princípios da Administração Pública. 
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Salientamos, por oportuno que, de acordo com as disposições do item 6.1.1 do edital do presente certame, no que 
se refere à legislação foram considerados os conteúdos publicados e suas atualizações até a data de lançamento 
do referido Edital (26.08.2021), constantes nos Anexos VII e VIII.  Sendo assim, as alterações introduzidas na Lei 
Federal 8.419/1992, através da Lei 14.230 de 25 de outubro de 2021, não foram consideradas para efeito da 
elaboração da prova de legislação. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, segundo os Art.10 e 11 
Lei Federal nº 8.429/1992, vigente na data da abertura do presente concurso. 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente no programa 
divulgado através do Anexo VIII– Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente certame, em 
data de 26 de agosto de 2021. 
 
A questão foi embasada no Lei Federal nº 5.991/1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de 
Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências e o Art. 4º, que serviu de 
base para a elaboração da referida questão, assim dispõe: 
 
“Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: 
 
I - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária; 
 
II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico; 
 
III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a 
emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes; 
 
IV - Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso 
ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, 
ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica 
médica, odontológicos e veterinários; 
 
V - Órgão sanitário competente - órgão de fiscalização do Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios; 
 
VI - Laboratório oficial - o laboratório do Ministério da Saúde ou congênere da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, com competência delegada através de convênio ou credenciamento, destinado à análise 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; 
 
VII - Análise fiscal - a efetuada em drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, destinada a 
comprovar a sua conformidade com a fórmula que deu origem ao registro; 
 
VIII - Empresa - pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que exerça como atividade principal ou 
subsidiária o comércio, venda, fornecimento e distribuição de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, equiparando-se à mesma, para os efeitos desta Lei, as unidades dos órgãos da administração direta 
ou indireta, federal, estadual, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e entidades paraestatais, 
incumbidas de serviços correspondentes; 
 
IX - Estabelecimento - unidade da empresa destinada ao comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos; 
 
X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento 
privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica; 
 
XI - Drogaria - estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos em suas embalagens originais; 
 
XII - Ervanaria - estabelecimento que realize dispensação de plantas medicinais; 
 
XIII - Posto de medicamentos e unidades volante - estabelecimento destinado exclusivamente à venda de 
medicamentos industrializados em suas embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão 
sanitário federal, publicada na imprensa oficial, para atendimento a localidades desprovidas de farmácia ou 
drogaria; 
 



XIV - Dispensário de medicamentos - setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de 
pequena unidade hospitalar ou equivalente; 
 
XV - Dispensação - ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, a título remunerado ou não; 
 
XVI - Distribuidor, representante, importador e exportador - empresa que exerça direta ou indiretamente o comércio 
atacadista de drogas, medicamentos em suas embalagens originais, insumos farmacêuticos e de correlatos; 
 
XVII - Produto dietético - produto tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de pessoas em 
condições fisiológicas especiais. 
 
XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de 
mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza;                     (Incluído 
pela Lei nº 9.069 de 1995) 
 
XIX - Armazém e empório - estabelecimento que comercializa, no atacado ou no varejo, grande variedade de 
mercadorias e, de modo especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza;                     (Incluído pela 
Lei nº 9.069 de 1995) 
 
XX - Loja de conveniência e "drugstore" - estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comercializa 
diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos em geral, 
produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, 
inclusive nos domingos e feriados;                     (Incluído pela Lei nº 9.069 de 1995) ” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições do inciso II do Art. 4º acima transcritas, que o conceito de 
medicamento é o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, idêntico de como constou no enunciado da referida questão, que 
em conjunto com a alternativa B forma a resposta correta da questão. 
 
Salientamos, ainda, de que acordo com as disposições do inciso I do Art. 4º acima transcritas, droga é 
a substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo o Art.4º Lei 
Federal nº 5.991/1973. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente no programa 
divulgado através do Anexo VIII– Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente certame, em 
data de 26 de agosto de 2021. 
 
Meirelles, Hely Lopes – Direito Administrativo Brasileiro – Atualizada, São Paulo: Malheiros, 2018, que serviu de 
base para a elaboração da questão, no capítulo que trata sobre Atos Administrativos, e mais precisamente no item 
1.2.1 sobre os requisitos necessários à formação dos referidos atos, define: 
 
“O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formação, 
a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. ” 
 
“Competência – Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade. 
Nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder 
legal para praticá-lo. ” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura, o trecho extraído da bibliografia utilizada está idêntico à redação do 
enunciado da questão, que em conjunto com a alternativa B, é a resposta correta da referida questão. 
 
Com relação à finalidade, Meirelles (2018) define: ”outro requisito ao ato administrativo é a finalidade, ou seja, o 
objetivo de interesse público a atingir. ” Porém, o referido autor não coloca o requisito de finalidade como condição 
primeira para formação e validade do ato administrativo, como estabeleceu ao requisito da competência. 
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Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo Meirelles (2018). 
 

QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
Rossi, Licínia – Manual de Direito Administrativo – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, que serviu de base para a 
elaboração da questão, no capítulo que trata sobre os atos administrativos, e mais precisamente quando trata 
sobre atos punitivos ou sancionatórios, assim define: 
 
“São os atos que contêm uma sanção, um castigo, aos agentes públicos e aos particulares sujeitos ao controle 
administrativo, com oportunidade de exercício de contraditório e ampla defesa. 
 
As sanções podem ser agrupadas em duas categoriais: a) sanções internas ´as que disciplinam internamente os 
servidores e os penalizam de acordo com as possíveis cominações fixadas em seus estatutos funcionais (v.g., 
advertência, suspensão, demissão, sequestro, perdimento de bens, suspensão dos direitos políticos, perda da 
função pública, proibição de contratar com Poder Público etc.); b)sanções externas (decorrem da relação 
Administração versus administrado sempre que este violar a norma administrativa – v.g., fixação de multa; 
interdição de atividades; apreensão de bens; destruição de coisas et.).” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura dos exemplos de atos punitivos de sanções externas arrolados pela autora, 
e que estão em destaque, são idênticas a redação das assertivas I, II e III que estão perfeitamente corretas. 
 
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que as assertivas 
I, II e III estão corretas, segundo Rossi (2020). 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, no 
programa divulgado através do Anexo VIII – Programas – Conhecimentos Específicos, do Edital do presente 
certame, em data de 26 de agosto de 2021. 
 
Meirelles, Hely Lopes – Direito Administrativo Brasileiro – Atualizada, São Paulo: Malheiros, 2018, que serviu de 
base para a elaboração da questão, no capítulo que trata sobre Administração Pública, e mais precisamente 
quando trata sobre os poderes e deveres do administrador público, assim define: 
 
“Cada agente administrativo é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas 
atribuições. Esse poder é de ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não como privilégio 
da pessoa que o exerce. ” 
 
Como podemos constatar pela leitura do trecho extraído da bibliografia utilizada, que está idêntica a redação da 
assertiva I, que se encontra perfeitamente correta. 
 
Com relação ao poder de eficiência, Meirelles (2018) define que “ objetivando o cumprimento desse dever, as 
alterações introduzidas no art.41 da CF pela EC19 possibilitam a dispensa de servidor público 
estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assim 
como estabelecem, como condição para aquisição de estabilidade, a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. ” 
 
Como podemos constatar pela leitura do trecho extraído da bibliografia utilizada, cuja o texto foi adaptado apenas 
quando se refere a Emenda Constitucional 19/1998, sendo o restante idêntico com a redação da assertiva II, que 
se encontra perfeitamente correta. Quanto a exoneração de servidor público se dá do cargo efetivo, enquanto que 
a dispensa de função pública é uma forma de vacância e consiste na desinvestidura do cargo ou função, 
formalizada mediante publicação de ato no Diário Oficial. 
 
Com relação ao dever de probidade, podemos constatar através da redação da assertiva III da questão, que se 
encontra incorreta, uma vez que mencionou “ o dever de improbidade” ao invés de “dever de probidade”. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, visto que apenas as 
assertivas I e II estão corretas, segundo Meirelles (2018). 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. O recurso não foi apresentado conforme as disposições do item 10.3 
do Edital. Indeferido. Portanto, mantida a alternativa “E” como resposta certa, Meirelles, Hely Lopes em Noções de 
Direito Administrativo: Princípios Básicos do Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2018. 
 
 



 
CARGO(S): TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo a "Ajuda do Google Chrome", para “Corrigir páginas com a 
falha "Ah, não" e outros erros de carregamento de página”: 
 
“Atualizar a página. Normalmente, é possível atualizar a página para corrigir o erro. No canto superior esquerdo, 
clique em Atualizar. 
 
Se isso não funcionar… 
 
Etapa 1: verificar a conexão com a Internet. Verifique se o computador está conectado ao Wi-Fi ou a uma rede 
com fio. Tente atualizar a guia com o erro. 
 
Etapa 2: limpar o cache. É possível que o Chrome tenha informações armazenadas que estão impedindo que a 
página carregue. 
 
Abrir a página em uma janela sem rastros. No computador, abra o Chrome. No canto superior direito, clique em 
Mais e Nova janela anônima. Na janela anônima, tente abrir a página. Se abrir, limpe o cache e os cookies. 
 
Limpar o cache e os cookies. No canto superior direito, clique em Mais e Mais ferramentas e Limpar dados de 
navegação. Ao lado de "Intervalo de tempo", escolha Todo o período. Selecione Imagens e arquivos armazenados 
em cache e Cookies e outros dados do site. Desmarque os outros tipos de dados. Clique em Limpar dados. Tente 
atualizar a guia com o erro. 
 
Etapa 3: fechar outras guias, extensões e apps. 
 
É possível que o dispositivo esteja sem memória e não consiga carregar o site enquanto executa apps, extensões 
e programas. 
 
Liberar memória: 
 
Feche todas as guias, exceto a que está exibindo a mensagem de erro. 
 
Saia de outros apps ou programas que estejam em execução e pause todos os downloads de apps ou arquivos. 
 
Desinstale extensões desnecessárias do Chrome. No canto superior direito, clique em Mais Mais e Mais 
ferramentas e Extensões. Ao lado das extensões que você não usa, clique em Remover. 
 
Tente atualizar a guia com o erro.” 
 
Analisando cada alternativa da questão: 
 
Recarregar a guia onde o problema acontece. 
Adequada. É a primeira sugestão do site de Ajuda do Google Chrome. Além disso, essa ação também é 
mencionada em praticamente todas as etapas. 
 
Marcar a opção: “Usar um servidor proxy automático” nas configurações de rede do Google Chrome. 
Incorreta. Além de não ser mencionada na documentação de ajuda, o Google Chrome não possui configurações 
de rede nem a opção mencionada, já que o navegador apenas oferece um atalho para as configurações de Proxy 
do computador (do sistema operacional). Na “Versão 95.0.4638.69 (Versão oficial) 64 bits”, essa opção é acessível 
em Configurações, Avançado, Sistema, “Abre as configurações de proxy do computador” (conforme a imagem 
anexada). 
 
Abrir o site em uma janela anônima. 
Adequada. Segundo a documentação acima, na etapa 2, é sugerido abrir o site em uma janela anônima (que foi 
traduzida como “janela sem rastros”) para evitar o uso do cache e dos cookies que podem ser a causa do problema. 
Caso funcione na janela anônima, é sugerido que seja feita a limpeza dos dados de navegação para resolver 
definitivamente o problema eliminando cookies e dados de cache que podem estar causando a falha. 
 
Fechar outras guias, para reduzir o uso de memória. 
Adequada. Está presente na etapa 3 da documentação de ajuda do Google Chrome. 
 
Excluir cache e cookies e fazer nova tentativa de acesso. 



Adequada. Está presente na etapa 2 da documentação de ajuda do Google Chrome. 
 
Assim, a opção “B” é a menos adequada dentre as demais porque o caminho indicado para verificar as 
configurações de uso de proxy não está disponível no Google Chrome enquanto as demais opções estão todas 
sendo mencionadas na documentação oficial do Google Chrome, sendo, portanto, adequadas para um diagnóstico 
inicial. 
 
Referências: 
 
Ajuda do Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95669#zippy=%2Cproblemas-e-
c%C3%B3digos-de-erro-de-carregamento-de-p%C3%A1gina (acessado em outubro/2021). 
 

 
Legenda: Configurações Avançadas - Google Chrome 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. I. Clicar com botão direito no menu "Iniciar" -> "Desinstalar um 
programa" do menu de contexto. 
Incorreta. Não existe opção "Desinstalar um programa" no menu de contexto aberto no clique com o botão direito 
no menu "Iniciar". A opção que funcionaria seria a "Apps e recursos" dentro do menu de contexto. 
 
II.    Abrir o menu "Iniciar" -> "Configurações" -> "Desinstalar um programa". 
Incorreta. Não existe a opção "Desinstalar um programa" dentro de "Configurações". O caminho correto seria 
utilizar o item "Aplicativos", que leva para "Aplicativos e Recursos", que contém a opção para desinstalação de um 
aplicativo. 
 
III. Pressionar a tecla do logotipo do Windows e digitar "Adicionar ou remover programas". 
Correta. Ao pressionar a tecla do logotipo do "Windows" e digitar "Adicionar ou remover programas", o usuário é 
direcionado para a tela de "Aplicativos e recursos" onde é possível remover aplicativos conforme desejado. 
 
IV. Selecionar o menu "Iniciar" -> "Configurações" -> "Aplicativos". 
Correta. As ações levam para a tela de "Aplicativos e recursos" (a mesma da alternativa anterior) onde é possível 
remover aplicativos conforme desejado. Ao selecionar uma opção da tela de Configurações do Windows 10, por 
padrão, já é selecionado o primeiro item da categoria. No caso em questão, o primeiro item é exatamente o 
"Aplicativos e recursos", não sendo necessário selecioná-lo explicitamente. Por isso, a alternativa é considerada 
correta. 
 
Assim, a alternativa “D) Apenas III e IV.” é considerada a correta. 
 
Referências: Suporte Microsoft - Desinstale ou remova aplicativos e programas no Windows 10: 
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/desinstale-ou-remova-aplicativos-e-programas-no-windows-10-4b55f974-
2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98 (acessado em Outubro/2021). 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo o documento "Gerência da Porta 25: Motivação, Importância 
da Adoção para o Combate ao Spam e Discussões no Brasil e no Mundo": 
 



"A gerência de porta 25 é o nome dado ao conjunto de políticas e tecnologias, implantadas em redes de usuários 
finais ou de caráter residencial, que procura separar as funcionalidades de submissão de mensagens, daquelas 
de transporte de mensagens entre servidores." 
 
A adoção da chamada "Gerência da Porta 25" sugere o uso da porta 587/TCP, motivado pela separação da 
submissão do transporte de mensagens entre servidores. Ou seja, a sugestão do uso da porta 587/TCP para 
submissão de mensagens pelos usuários finais é motivada pela separação dessa funcionalidade da funcionalidade 
de transporte de mensagens entre servidores, que continua ocorrendo na porta 25/TCP. Dessa forma, fica mais 
fácil gerenciar tecnicamente, já que são utilizadas duas portas com finalidades distintas no lugar de apenas uma, 
o que facilita também no combate a abusos como envios de SPAM. 
 
Referências: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br - Gerência de Porta 25: Motivação, 
Importância da Adoção para o Combate ao Spam e ˜Discussões no Brasil e no Mundo: https://www.cert.br/docs/ct-
spam/ct-spam-gerencia-porta-25.pdf. (acessado em Outubro/2021). 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo Aragon (2010, p. 291):  
 
"Gerenciamento de Incidente: Visa restaurar a operação normal de um serviço no menor tempo possível, de forma 
a minimizar os impactos adversos para o negócio, garantindo que os níveis de qualidade e disponibilidade sejam 
mantidos dentro dos padrões acordados (trata o efeito e não a causa)." 
 
Ao receber um chamado, todos os esforços devem ser direcionados para minimizar o impacto da ocorrência para 
o negócio, nem que sejam utilizadas soluções paliativas, como uso de outro computador, outro sistema ou outra 
conexão, por exemplo. Nesse sentido, a ênfase maior é no tratamento do efeito e não da causa, que é o foco do 
Gerenciamento de Problema.  
 
Ainda segundo Aragon (2012, p. 291): 
 
“Gerenciamento de Problema: Visa minimizar os impactos adversos de incidentes e problemas para o negócio, 
quando causados por falhas na infra-estrutura de TI, assim como prevenir que incidentes relacionados a estas 
falhas ocorram novamente. Pode ter uma atuação reativa (resolução de problemas em resposta a um ou mais 
incidentes) ou proativa (identificando e resolvendo problemas e falhas conhecidas antes da ocorrência dos 
incidentes).” 
 
Ou seja, no Gerenciamento de Problema são tratadas as falhas na infraestrutura de TI em resposta a um ou mais 
incidentes na atuação reativa. Assim, é necessário que os incidentes sejam reportados e isso acontece por meio 
do Gerenciamento de Incidente. Já no caso da atuação proativa, não é necessário que incidentes sejam 
reportados, mas não é o caso da situação exposta pelo enunciado da questão, que trata de um usuário reportando 
dificuldades no uso de um sistema. Essas dificuldades podem estar relacionadas a diversas situações, como a 
lentidão, causada por exaustão de algum recurso no computador do usuário, que poderia ser resolvida com o 
fechamento de outros aplicativos, ou reinicialização de sua máquina, por exemplo. Ou seja, em um primeiro 
momento não temos como saber se se trata de problema na infraestrutura que exige a busca da causa. Assim, a 
única resposta cabível é a que se refere ao Gerenciamento de Incidente. 
 
Referências: Implantando a Governança de Ti - 2ª Edição - Editora Brasport - Aguinaldo Aragon Fernandes, 2010. 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo McDonald, Rick (2019): 
 
“The traditional USB Type A (USB-A) has been the standard USB connector for years, but USB Type C (USB-C) is 
now the industry standard for transmitting power and data. Hundreds of technology companies came together to 
develop the initial USB-A connector, and the same group has moved forward with USB-C, a connector that is easier 
to connect (reversible; no up or down side to the plug) and with the appropriate adapter allows backward 
compatibility to USB 2.0. “ 
 
Ou seja, com a utilização de adaptadores, é possível obter compatibilidade do USB Type-C até ao padrão USB 
2.0. A alternativa não especifica o tipo de compatibilidade 
 
Ainda segundo McDonald, Rick (2019): 
 
“The USB-C standard refers to the connector type on the cable, not the data transfer rate of the cable. USB-C can 
handle any data rate from USB-2 to USB-3.1.” 
 
Ou seja, um dispositivo que suporta nativamente (sem adaptadores) o USB Type-C, na verdade está operando de 
acordo com os padrões USB 2.0, 3.0 e 3.1, que estabelecem a sinalização e as taxas de transferências suportadas. 
Como na época do lançamento da especificação USB 3.1 só estavam disponíveis os conectores e cabos do tipo 



A e B, a norma só fazia menção a eles. Com o surgimento do Type-C, houve apenas a adição do novo conector e 
algumas mudanças no cabo, mas que não interrompem a compatibilidade retroativa com os padrões anteriores de 
sinalização e transferência (USB 2, 3.0 e 3.1). 
 
No documento “Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document” é possível 
identificar diversos testes de compatibilidade para os fabricantes certificarem seus produtos USB Type-C: 
 
“F.3 Legacy USB Test Cards  
The legacy USB test cards are used to evaluate signal performance of the Type-C to legacy USB connector cable 
assemblies and adapter assemblies. A complete list of the legacy USB test cards includes:  
• USB 3.1 Standard-A receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-A cable assembly  
• USB 2.0 Standard-A receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Standard-A cable assembly  
• USB 3.1 Standard-B receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-B cable assembly  
• USB 2.0 Standard-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Standard-B cable assembly  
• USB 3.1 Micro-B receptacle card to test the Type-C to USB 3.1 Micro-B cable assembly  
• USB 2.0 Micro-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Micro-B cable assembly  
• USB 2.0 Mini-B receptacle card to test the Type-C to USB 2.0 Mini-B cable assembly  
• USB 3.1 Standard-A plug card to test the Type-C to USB 3.1 Standard-A receptacle adapter assembly  
 
• USB 2.0 Micro-B plug card to test the Type-C to USB 2.0 Micro-B receptacle adapter assembly” 
 
Assim, considera-se que o padrão USB Type-C é compatível com os padrões USB 2.0, 3.0 e 3.1 em dispositivos 
e cabos que suportam nativamente o padrão Type-C. Já sua compatibilidade com cabos e dispositivos antigos, 
que utilizam os conectores Type-A e Type-B, pode ser obtida com o uso de adaptadores. 
 
McDonald, Rick. CompTIA A+ Core 1 (220-1001) and Core 2 (220-1002) Cert Guide. Reino Unido: Pearson 
Education, 2019. 
 
Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document, Revision 2.1b, June 1, 
2021. Disponível em : https://www.usb.org/document-library/usb-type-c-connectors-and-cable-assemblies-
compliance-document-revision-20 (Acessado em novembro/21).   

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. A Banca mantém a resposta dada no gabarito preliminar e justifica a 
seguir. 
 
No segmento “O artigo fala da importância...”, o verbo está sendo usado de modo figurado, uma vez que falar é 
ação cujo sujeito deve ser alguém, uma pessoa. Outros verbos dicendi seriam ALUDIR (mas este exige preposição 
A) ou dissertar, que pede a preposição SOBRE, o que a assertiva aponta. Logo, as assertivas I e III são certas. 
 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso indeferido. Pela lei de De Morgan temos na sentença do 
enunciado a negação de uma conjunção, no caso: 
 
Nego que a farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas e tem caixa eletrônico. 
A negação de uma conjunção (e) é equivalente à disjunção da negação de cada uma das sentenças quando 
dizemos: 
 
A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas ou não tem caixa eletrônico. 

 



 

 
MATÉRIA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'D'. Questão mantida, tendo em vista que a assertiva IV traz a seguinte 
afirmação: SÓ PODE SER ENCONTRADO EM COMPUTADORES, NÃO consegue atingir dispositivos móveis, 
estando, portanto, incorreta. O próprio candidato(a) afirma que, conforme sua pesquisa, malware é todo tipo de 
software malicioso que possa causar algum prejuízo ao usuário, afetando tanto computadores como celulares, 
exatamento o contrário do que diz a assertiva IV. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'B'. O conhecimento solicitado através da questão está previsto no edital, 
na própria norma citada, no caso, o decreto-lei nº 2848/1940, e em suas atualizações. A alternativa B está correta, 
pois as assertivas dos parênteses I, II e IV são verdadeiras. O decreto-lei 2.848/1940 não necessita mencionar 
instituições públicas, como Anvisa e CRF/PR, para tipificar um ato ilícito; no entanto, tanto os artigos 273 e 282 
descrevem atos que caracterizam ilicitudes, e leis específicas podem contribuir na interpretação da situação e na 
tipificação penal do ilícito. A assertiva I está amparada pelo artigo 282 do Código Penal, combinado com o parágrafo 
2° do artigo 19 e com o artigo 22 da lei federal nº 3820/1960, também prevista no edital: caracteriza-se o exercício 
ilegal da Farmácia o farmacêutico que exercer, ainda que a título gratuito, a profissão sem autorização legal, ou 
seja, sem inscrição no CRF/PR quando atuar por mais de 90 dias, A assertiva IV é verdadeira, pois está 
recepcionada no artigo 273 do respectivo decreto-lei, em seu parágrafo 1º e no inciso I do parágrafo 1º-B, acrescido 
pela lei federal nº 9677/1998; ou seja, estará praticando crime quem fornecer medicamento sem registro no órgão 
competente de vigilância sanitária, quando obrigatório, o qual é a Anvisa, conforme consta em www.anvisa.gov.br 
(também descrito no edital como fonte de consulta). 

 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'A'. A redação do enunciado se baseia nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º 
da lei federal 8080/1990: 
 
- Parágrafo 1º:  o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas 
e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 
 
- Parágrafo 2º: o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

 

 
QUESTÃO: 05 - ANULADA. As assertivas descritas estão corretas. A assertiva do 4º parêntese se fundamenta no 
parágrafo 3º do artigo 1º da lei federal nº 8142/1990: "O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 
de Saúde"; portanto, sua participação na Conferência de Saúde não é obrigatória. Assim, a sequência correta das 
respostas é 2-1-2-2-2. Esta alternativa, no entanto, não se apresenta dentre as opções de resposta descritas na 
prova.  Por isso, impõe-se a anulação da questão. 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'. A lei federal nº 8.429/1992 foi alterada pela lei federal nº 14.230/2021, 
no entanto, após a data limite estabelecida no item 6.1.1 do Edital: "No que se refere à legislação, serão 
considerados os conteúdos publicados e suas atualizações até a data de lançamento deste Edital, constantes nos 
Anexos VII e VIII". A data de lançamento do Edital no site da Fundatec foi em 26/08/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

 

 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas: 
 
I- O Responsável Técnico pela farmácia deve ser o Farmacêutico devidamente capacitado junto ao CRF-PR para 
o serviço de vacinação. A assertiva afirma que, no Paraná, o Responsável Técnico pela farmácia deve ser o 
farmacêutico capacitado junto ao CRF/RS para o serviço de vacinação, não podendo ser um farmacêutico não 
capacitação para o serviço de vacinação. Além disso, a assertiva não exclui a possibilidade do Responsável 
Técnico delegar a realização do serviço para um substituto habilitado. A assertiva está alinhada com a lei federal 
nº 13021/2014, RDC 197/2017 (Art. 8º), Resolução 654/2018 do CFF, e a Resolução SESA 473/16, Art.2º, 
parágrafo único. Portanto, a assertiva é correta. 
 
II- A vacinação pode ocorrer no domicílio do paciente em determinadas situações. É uma previsão descrita no 
parágrafo 1º do artigo 10 da RDC 197/2017: "§ 1º Em situações de urgência, emergência e em caso de 
necessidade, a aplicação de vacinas pode ser realizada no ponto de assistência ao paciente", como no caso de 
pacientes acamados ou com restrição de locomoção. Assim, não se trata de vacinação extramuros, como descrito 
na Seção VI da mesma norma, ou na Resolução SESA 473/2016, ou na Resolução 654/2018 do CFF. Portanto, a 
assertiva é correta 
 
III- É exigida prescrição médica para aplicação das vacinas em geral. A assertiva é incorreta, pois somente é 
exigida prescrição para as vacinas que não pertencerem ao Calendário Vacinal Oficial (RDC 197/17, Art.14 e 
Resolução SESA 473/16, Art. 5º). 
 
IV- Pode ser fornecido ao consumidor o cartão de vacinação referente ao serviço prestado. A assertiva é incorreta, 
pois este cartão deve ser fornecido consumidor (Resolução SESA 473/16, Art.7º). 
 
Dessa maneira, o gabarito é D: Apenas I e II estão corretas. 

 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas: 
 
I- Dispensar os dois medicamentos na quantidade prescrita. É incorreta, pois não pode ser dispensado 
medicamento da lista B2 prescrito em Receituário de Controle Especial (Art.35, § 7º, da Portaria SVS/MS 
344/1998). 
 
II- Dispensar apenas o medicamento da lista C1, na quantidade prescrita. Tanto a Portaria SVS/MS 344/1998 e a 
Portaria SVS/MS 6/1999 não impedem ou limitam a dispensação de medicamentos prescritos corretamente no 
respectivo receituário; portanto, havendo medicamento incompatível ao modelo de receituário utilizado (no caso o 
pertencente à lista B2), é possível a dispensação dos medicamentos compatíveis (no caso, os da lista C1). A 
assertiva está correta. 
 
III- Contatar o prescritor para dirimir dúvidas, antes da dispensação. Antes da dispensação, o farmacêutico possui 
liberdade para contatar o prescritor para dirimir dúvidas sobre qualquer item da receita (parágrafo único do Art. 23 
da Resolução 357/2001 do CFF: "Em havendo necessidade, o farmacêutico deve entrar em contato com o 
profissional prescritor para esclarecer eventuais problemas que tenha detectado"). Por exemplo, a prescrição do 
medicamento da lista B2 juntamente com os da lista C1 poderia significar apenas o cumprimento do artigo 35 
(caput) da Portaria SVS/MS 344/1998: "A Notificação de Receita é o documento que acompanhado de receita 
autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes das listas [...] "B2" (psicotrópicas), [...] 
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações."; ou seja poderia significar que o produto da lista B2 estivesse 
prescrito para garantir que o paciente ficasse com as informações sobre dose e posologia do produto (o que não 
seria possível se houvesse apenas a Notificação de receita). Portanto a assertiva está correta. 
 
IV- Dispensar o medicamento da Lista B2, a seu critério pessoal. Assertiva incorreta, pois não pode ser dispensado 
medicamento da lista B2 prescrito em Receituário de Controle Especial (Art.35, § 7º, da Portaria SVS/MS 
344/1998). 
 
Dessa maneira, o gabarito é C: Apenas II e III estão corretas. 

 

 
 

 



QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada em legislação descrita no Edital, todas 
constantes do programa. Em relação às assertivas, se baseia em itens normativos que configuram atividades 
privativas à profissão farmacêutica: 
 
- 1ª assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/14 CRF/PR, art. 2º, inciso II 
 
- 2ª assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso VIII 
 
- 3ª assertiva: falsa. Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso X: a assertiva acrescentou a expressão 
"pacientes em geral", o que torna a assertiva incorreta, pois a repetição de receitas é possível somente para grupos 
específicos de pacientes: portadores de doenças crônicas não transmissíveis, respiratórias, autoimunes e 
degenerativas. 
 
- 4ª assertiva; falsa. Deliberação 833/2014 CRF/PR, art. 2º, inciso XII: foi omitido o final da frase descrita na norma 
("de acordo com legislação específica, no âmbito de sua competência profissional"), o que torna a assertiva 
incompleta e incorreta pois a parte omitida é um condicionante para o ato. Além disso, nem toda prescrição 
farmacêutica será um ato privativo do farmacêutico (por exemplo: a prescrição de um cosmético), mas se atender 
legislação específica, como as publicadas pelo Conselho Federal de Farmácia sobre âmbito profissional, o ato da 
prescrição farmacêutica poderá ser privativo (como preconiza a Resolução 586 do CFF, sobre a farmácia Clínica) 
 
- 5ª Assertiva: verdadeira, conforme Deliberação 833/14 CRF/PR, art. 2º, inciso XVI. 
 
Dessa maneira, o gabarito é A: V – V – F – F – V. 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi embasada na Resolução 612/2015 CFF e na Deliberação 
1004/2021 CRF/PR, ambas constantes do programa. A alternativa B é a única que apresenta corretamente as três 
condições: período de até 30 dias, ausência de conflito de horário e não estar em férias no mesmo empregador. 
Período de até 30 dias significa que a substituição pode ocorrer por período de um dia até 30 dias. 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'C'. Dentre os tópicos do ciclo da assistência farmacêutica descritos na 
Ficha de Fiscalização do Exercício das Atividades Farmacêuticas nas farmácias Hospitalares utilizada pelo 
CRF/PR (página 3 da Ficha), é única alternativa que não corresponde a nenhum desses tópicos é a 
TERCEIRIZAÇÃO. Não confundir com "serviços terceirizados" descritos no item 1 desta Ficha (na página 1 da 
Ficha), que se relaciona com serviços que o estabelecimento de saúde terceiriza com outras empresas. 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão apresenta 6 assertivas que os candidatos devem analisar e 
verificar quais são corretas e quais são incorretas, e assim encontrar um valor soma correspondente às questões 
corretas. Em relação às assertivas, todas foram coletadas a partir das normas constantes no Edital: 
 
1 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.1.2 
 
2– INCORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.1.6: o vínculo deve ser com apenas um laboratório 
 
3 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 5.2.3 
 
4 – CORRETO, conforme Deliberação 908/16 CRF/PR, Art. 4º 
 
5 – CORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 6.3.3, c e d 
 
6 – INCORRETO, conforme Resolução 302/05 Anexo 6.3.3, f: o registro no respectivo conselho não necessita ser 
do mesmo conselho de classe do Responsável Técnico. 
 
Assim sendo, somando as assertivas corretas (1+3+4+5), chega-se ao número 13 (gabarito D). 

 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada nas normas citadas a seguir, todas constantes 
no programa, que tratam sobre a exigência de exposição ao público de informações sobre documentos e de 
documentos em farmácias: 
 
- 1ª assertiva: verdadeira, conforme Lei Estadual 16.086/2009, Lei Estadual 18.169/2014, Resolução SESA 
590/2014, Art. 24, inciso X e Deliberação 894/2016 CRF/PR, Art. 1º; 
 
- 2ª assertiva: falso, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, §1º e §2º, inciso IV: somente é necessário o número da AE, e 
não a respectiva publicação; 
 

 



- 3ª assertiva: falso, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, §1º e §2º, inciso III: somente é necessário o número da AFE, 
e não a respectiva publicação; 
 
- 4ª assertiva: verdadeira, conforme RDC 41/2012 e  RDC Nº 44/2009 – Art.2º 
 
- 5ª assertiva: verdadeira, conforme RDC 44/2009, Art. 2º, inciso VII e Resolução SESA 590/14, Art. 24, inciso VII 
 
Em relação aos documentos que devem ficar em local visível ao público, a ordem correta é V – F - F – V – V, 
portanto a alternativa correta é a “A”. 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi embasada no Decreto 85.878/1981 e na Deliberação 
921/2017 do CRF/PR, ambos constantes do programa. Embora o decreto federal 85.878/1981 estabeleça que seja 
atribuição farmacêutica privativa a atuação em "órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos 
em que se executem controle e/ou inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de 
produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes de determinar 
dependência física ou psíquica;", isso não significa que "a Garantia da Qualidade e o Controle de Qualidade 
necessitam estar sob responsabilidade do farmacêutico habilitado.", pois o item 4.4.2 da Deliberação 921/2017 do 
CRF/PR possibilita que outro profissional substitua o farmacêutico. 

 

 
QUESTÃO: 21 - ANULADA. A alternativa C apresenta uma incorreção na redação para torná-la correta e, assim, 
atender os incisos I e III do artigo 61 da Resolução SESA 590/2014; ou seja, "pia com água corrente, toalhas de 
uso individual e descartável, sabonete líquido degermante, lixeira sem tampa ou com acionamento da tampa por 
pedal". Como está a redação, a questão possui duas assertivas incorretas, (B e C); por isso, impõe-se a anulação 
da questão. 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi delineada baseando-se no Regulamento Técnico sobre 
Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF) - RDC 67/2007 - que descreve “preparação” como um 
processo farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo diferentes etapas; e esta norma 
descreve situações em que a orientação farmacêutica e/ou a atenção farmacêutica são obrigatórias no ato da 
dispensação; não há necessidade de conceituar "orientação farmacêutica" para a resolução da questão, mas era 
necessário saber as situações em que a orientação era condição para ocorrer a dispensação. A questão se aplica 
a qualquer farmácia com manipulação (seja comercial, hospitalar, ambulatorial), não se restringindo a farmácias 
comerciais, e a RDC 67/2007 permite à farmácia comercial o fracionamento de medicamento industrializado a partir 
de embalagem não fracionável, desde que a farmácia seja contratada por farmácia de serviço de saúde para 
fornecimento de doses unitárias (item 3.16 e 3.16.1 do Anexo VI da RDC 67/2007). 

 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão está fundamentada nas normas que versam sobre a 
dispensação de medicamentos que exijam a retenção de receituário, como os antimicrobianos (RDC 471/2021, 
que revogou a RDC 20/2011 da Anvisa), e os medicamentos sujeitos ao controle especial (Portaria SVS/MS 
344/1998), cujas normas estão descritas no programa. A assertiva E é objetiva na afirmação, não dirimindo dúvidas: 
 
- a dispensação deve atender o tratamento prescrito, mesmo que a apresentação comercial não fracionável com o 
menor número de doses contenha doses em quantidade superior à prescrita. 
 
A assertiva não exclui o fracionamento, quando possível, mas é específica ao afirmar que, no caso de embalagem 
não fracionável, a dispensação deve fornecer doses que contemplem o tratamento prescrito, mesmo que sobrem 
doses da apresentação comercial dispensada. 

 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão se relaciona à RDC 80/2006 que permite o fracionamento 
de medicamentos em farmácia sem manipulação (no caso, drogarias); esta norma não se aplica ao fracionamento 
de medicamentos de embalagens não fracionáveis, como ocorre, por exemplo, em farmácias hospitalares e 
farmácias de serviços de saúde (nestes estabelecimentos, se aplica a RDC 67/2007, que não era o marco legal da 
questão). 

 

  
 


