CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SELEÇÃO PÚBLICA

AGENTE ADMINISTRATIVO
 Ao receber este caderno, verifique se:
 A sua opção de CARGO está correta.
 Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40.
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Inscrição

Nome Completo

INSTRUÇÕES GERAIS
 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo
inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA.
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
 O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra
correspondente à resposta solicitada de cada questão.
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
 Iniciadas as Provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova
Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o Caderno de Provas.
 O candidato que se retirar do local de Provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente
poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala.
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na Sala de Prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
 Após o término de sua Prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA
devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação
posterior.
 O Gabarito e a Prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.
 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

01. De acordo com Mia Couto, os desejos de consumo dos
endinheirados são vazios e acabam frustrados porque:

São Demasiado Pobres os Nossos Ricos

A) São desejos passageiros que logo perdem o sentido de ser.
B) Não são frutos de um planejamento e de decisões cautelosas
e prudentes.
C) Vão de encontro à realidade desigual e à falta de estrutura do
país.
D) Apesar de ricos não sabem aplicar o dinheiro e logo perdem o
poder aquisitivo.

A maior desgraça de uma nação pobre é que, em vez de
produzir riqueza, produz ricos. Mas ricos sem riqueza. Na
realidade, melhor seria chamá-los não de ricos, mas de
endinheirados. Rico é quem possui meios de produção. Rico é
quem gera dinheiro e dá emprego. Endinheirado é quem
simplesmente tem dinheiro. Ou que pensa que tem. Porque, na
realidade, o dinheiro é que o tem a ele.
A verdade é esta: são demasiado pobres os nossos
«ricos». Aquilo que têm, não detêm. Pior: aquilo que exibem como
seu, é propriedade de outros. É produto de roubo e de negociatas.
Não podem, porém, estes nossos endinheirados usufruir em
tranquilidade de tudo quanto roubaram. Vivem na obsessão de
poderem ser roubados. Necessitavam de forças policiais à altura.
Mas forças policiais à altura acabariam por lançá-los a eles
próprios na cadeia. Necessitavam de uma ordem social em que
houvesse poucas razões para a criminalidade. Mas se eles
enriqueceram foi graças a essa mesma desordem.
O maior sonho dos nossos novos-ricos é, afinal, muito
pequenito: um carro de luxo, umas efêmeras cintilâncias. Mas a
luxuosa viatura não pode sonhar muito, sacudida pelos buracos
das avenidas. O Mercedes e o BMW não podem fazer inteiro uso
dos seus brilhos, ocupados que estão em se esquivar entre
chapas, muito convexos e estradas muito côncavas. A existência
de estradas boas dependeria de outro tipo de riqueza. Uma
riqueza que servisse a cidade. E a riqueza dos nossos novos-ricos
nasceu de um movimento contrário: do empobrecimento da
cidade e da sociedade.
As casas de luxo dos nossos falsos ricos são menos para
serem habitadas do que para serem vistas. Fizeram-se para os
olhos de quem passa. Mas ao exibirem-se, assim, cheias de folhos
e chibantices, acabam atraindo alheias cobiças. Por mais guardas
que tenham à porta, os nossos pobres-ricos não afastam o receio
das invejas e dos feitiços que essas invejas convocam. O fausto
das residências não os torna imunes. Pobres dos nossos
riquinhos!
São como a cerveja tirada à pressão. São feitos num
instante, mas a maior parte é só espuma. O que resta de
verdadeiro é mais o copo que o conteúdo. Podiam criar gado ou
vegetais. Mas não. Em vez disso, os nossos endinheirados feitos
sob pressão criam amantes. Mas as amantes (e/ou os amantes)
têm um grave inconveniente: necessitam de ser sustentadas com
dispendiosos mimos. O maior inconveniente é ainda a ausência
de garantia do produto. A amante de um pode ser, amanhã,
amante de outro. O coração do criador de amantes não tem
sossego: quem traiu sabe que pode ser traído.
Mia Couto, in 'Pensatempos'

02. Por que, na opinião do autor Mia Couto, “são demasiado
pobres os nossos «ricos»?
A) Porque não sabem utilizar o dinheiro que ganham com
inteligência.
B) Porque não almejam a riqueza do país, mas apenas a
aquisição, a qualquer custo, de dinheiro fácil.
C) Porque não aceitam que pessoas pobres tenham a
oportunidade de também vencerem na vida.
D) Porque investem muito em segurança e acabam ficando
enclausurados em suas residências.
03. Os verbos “vivem” e “torna” presentes nos períodos abaixo são
classificados, de acordo com a regência verbal que exercem
nessas orações, como sendo:
I. “Vivem na obsessão de poderem ser roubados”.
II. “O fausto das residências não os torna imunes”.
A)
B)
C)
D)

I. Intransitivo; II. Transitivo direto.
I. Transitivo indireto; II. Transitivo direto.
I. Intransitivo; II. Transitivo direto e indireto.
I. Transitivo indireto; II. Transitivo direto e indireto.

04. Em “São demasiado pobres os nossos ricos”, o termo
destacado pode ser classificado gramaticalmente como sendo:
A)
B)
C)
D)

Um substantivo.
Um adjetivo.
Um advérbio.
Uma conjunção.

05. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas
abaixo:
Ao analisar a coesão entre as orações “O coração do criador
de amantes não tem sossego: quem traiu sabe que pode ser
traído”, pode-se perceber que, no lugar dos dois pontos,
poderia ter sido usada a conjunção............. Para manter a
ideia de....................

http://www.citador.pt/textos/sao-demasiado-pobres-os-nossosricos-mia-couto..

A)
B)
C)
D)
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por isso – conclusão.
pois – conclusão.
mas – contradição.
pois – explicação.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
06. Ao observar a concordância dos verbos destacados em
“Fizeram-se para os olhos de quem passa. Mas ao exibiremse, assim, cheias de folhos e chibantices, acabam atraindo
alheias cobiças”, pode-se afirmar que:
I. “Fizeram” está no plural concordando com “olhos”.
II. Ambos estão concordando com “casas de luxo”.
III. “Exibirem” está no plural concordando com “folhos e
chibantices”.
IV. Cada um está realizando a concordância com o seu respectivo
sujeito.
V. Os dois estão concordando com um sujeito mencionado na
oração anterior.
VI. Os dois verbos poderiam estar na 3ª pessoa do singular
concordando com o sujeito mais próximo.
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

Apenas I, III e VI estão corretos.
Apenas II e V estão corretos.
Apenas II, V e VI estão corretos.
Apenas I, III e IV estão corretos.

10. “Aquilo que têm, não detêm”. Os verbos “têm” e “detêm” recebem
acento circunflexo porquê?
A) São palavras oxítonas terminam em “EM”.
B) São palavras paroxítonas terminadas em “EM”.
C) Estão no singular e precisam ser diferenciadas da forma verbal
no plural.
D) Estão no plural e precisam ser diferenciados da forma verbal no
singular.

INFORMÁTICA
11. Acerca dos tipos de vírus, analise as seguintes afirmativas.
I. Os vírus de arquivos infectam arquivos de programas e arquivos
criados por usuários.
II. Os vírus de macro são vírus que tem seu código fonte (linhas de
comando) criptografado, ou seja, os caracteres da programação
são alterados para outros caracteres.
III. Os vírus de boot infectam os arquivos de inicialização do sistema,
escondendo-se no primeiro setor do disco e são carregados na
memória antes do sistema operacional.
De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa
correta.
A)
B)
C)
D)

07. Mia Couto, em sua frase “O fausto das residências não os
torna imunes”, usou a palavra “fausto” para simbolizar:
A)
B)
C)
D)

Luxo.
Segurança.
Bom gosto.
Discrição.

08. “São demasiado pobres¹ os nossos ricos²”. Ao analisar a
função gramatical dos termos grifados nesse período,
percebe-se que “pobres” e “ricos” estão desempenhando
função de:
A)
B)
C)
D)

Apenas as afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

12. Analise as seguintes afirmativas acerca do uso de Firewall para
medidas de segurança.
I. Um Firewall pode impedir todas as entradas de dados a um
computador na rede.
II. Existem tanto Firewall de aplicação como Firewall de hardware.
III. Um Firewall pode substituir o uso do antivírus.
De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa
verdadeira.

1. Substantivo e 2. Substantivo.
1. Adjetivo e 2. Substantivo.
1. Substantivo e 2. Adjetivo.
1. Adjetivo e 2. Adjetivo.

A)
B)
C)
D)

09. Em “São como a cerveja tirada à pressão”, ocorreu a crase
por se tratar de uma locução adverbial feminina de modo.
Assim como essa, outras locuções adverbiais femininas
também recebem crase. Assinale a alternativa em que a crase
ocorreu por se tratar de uma locução adverbial feminina.

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativa I está correta.

13. Completando o conceito abaixo, marque a alternativa correta.
“_______________ consiste em sobrecarregar um sistema
com uma quantidade excessiva de solicitações.
Sobrecarregando-o, ele para de atender novos pedidos de
solicitações, efetivando a ação do Atacante.”

A) Por mais guardas que tenham à porta, os nossos pobres-ricos
não afastam...
B) Os endinheirados dedicam-se apenas à gastar sem medida.
C) É uma riqueza que faz referência à ausência de sentimentos
humanitários.
D) A população mais carente assiste atônita à derrocada de seus
direitos.

A)
B)
C)
D)

IP
DoS
Firewall
Cracker

14. Qual da seguinte alternativa é o protocolo utilizado para controlar
a comunicação entre o servidor e o navegador de Internet?
A)
B)
C)
D)
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FTP
HTTP
UDP
IP
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15. O Internet Message Access Protocol (IMAP) é um protocolo de
gerenciamento de correio eletrônico que permite o
recebimento de mensagens. Ele tem mais recursos que o
protocolo POP3, que é um protocolo bastante utilizado por
clientes para recebimento de emails. Com base nessas
informações, marque a alternativa com a porta padrão do
protocolo IMAP.
A)
B)
C)
D)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Sobre a constituição e funcionamento da Diretoria do
Conselho Federal de Farmácia do Rio de Janeiro, de acordo
com o regimento da categoria, podemos afirmar corretamente,
que:
A) A eleição é feita de forma individual, para cada cargo.
B) Os conselheiros federais eleitos para o biênio não podem
participar da eleição para diretoria.
C) A diretoria se reúne pelo menos uma vez a cada bimestre e,
extraordinariamente, mediante convocação.
D) É o presidente do conselho da classe que preside as reuniões
de diretoria.

8080
22
80
143

16. Marque a alternativa com o tipo de extensão padrão de arquivo
de banco de dados criado pelo Access 2013.
A)
B)
C)
D)

xlsx
docx
accdb
exex

22. De acordo com o Regimento Interno do Conselho Regional de
Farmácia do Rio de Janeiro, podemos afirmar corretamente,
que:
A) Os cargos eletivos são todos exercidos por profissionais da
categoria e são remunerados.
B) A convocação do Plenário é atribuição exclusiva do
presidente, a ser feita com até 15 dias de antecedência.
C) Salvo licença prévia, a ocorrência de 3 faltas de reuniões
plenárias seguidas, o conselheiro perderá o mandato.
D) A Comissão de Tomada de Contas é composta por 4 membros
efetivos e seus respectivos suplentes.

17. Considerando que arquivos de computadores podem ser
infectados por vírus ou serem portadores deles, marque a
alternativa com o tipo de arquivo que NÃO pode ser infectado
ou propagado por eles.
A)
B)
C)
D)

.doc
.docx
.txt
.xls

23. Considerando que a lei estabelece que a comercialização de
combustíveis inflamáveis depende de prévia autorização dos
órgãos de controle competentes e na constatação de que um
estabelecimento comercial estaria praticando tal atividade sem
autorização, é cabível que a autoridade competente:

18. Indique, nas alternativas abaixo, a URL que representa um
endereço eletrônico de um órgão governamental.
A)
B)
C)
D)

http://www.google.com
http://www.nubank.com
http://www.amaricanas.com.br
http://www.rio.rj.gov.br

A) Não intervenha, até que se consiga autorização judicial para
interromper a prática comercial.
B) Não intervenha, em face do princípio da separação dos
poderes.
C) Intervenha, pois é atributo de executoriedade do ato
administrativo, é desnecessário, portanto, a qualquer tempo,
autorização judicial.
D) Intervenha, pois é predecessor ao ato administrativo a
presunção de veracidade e legitimidade.

19. Observe o seguinte exemplo de arquivo de computador.
autoexec.bat
Com base nele, marque a alternativa verdadeira.

A)
B)
C)
D)

Trata-se de um arquivo de planilha eletrônica.
Trata-se de um arquivo de imagem.
Trata-se de um arquivo de texto.
Trata-se de um arquivo de lote.

24. Dentre os princípios que se impõe ao administrador público,
aquele que determina que recaia sobre este a prerrogativa de
somente praticar atos para seus fins legais, devendo servir a
todos, sem preferência ou aversões de qualquer natureza, se
refere ao princípio da:

20. Considerando o LibreOffice Calc (BrOffice Calc) com o
indioma português-brasileiro, marque a alternativa com o
resultado da seguinte fórmula.

A)
B)
C)
D)

=OU(15<9;(16^-1 <> 16))
A)
B)
C)
D)

Verdadeiro
Falso
Error
16
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Publicidade.
Legalidade.
Impessoalidade.
Eficiência.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
25. As entidades pertencentes ao sistema “S” são consideradas
entidades paraestatais, de direito privado, instituídas por
particulares, com ou sem autorização legislativa, para o
desempenho de atividades privadas de interesse público,
mediante fomento e controle pelo Estado. Nesse sentido,
estas entidades:

30. Quando um ato administrativo é extinto porque este foi
praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico
vigente, afirmamos que houve um(a):
A)
B)
C)
D)

A) Estão totalmente isentas de fazer processos licitatórios, pela
sua natureza privada.
B) Estão totalmente isentas de fazer processos licitatórios, por
não se subordinarem a nenhuma categoria prevista no
parágrafo único do art. 1º da lei 8.666/93.
C) Não estão isentas de fazer processos licitatórios, pois são
consideradas fundações públicas.
D) Não estão isentas de fazer processos licitatórios, pois estas
entidades recebem contribuições compulsórias incidentes
sobre a folha de pagamento dos setores produtivos
envolvidos.

31. Além do item IV, do parágrafo 2º. do art. 7º, da Lei 8666/93, as
obras e os serviços só podem ser licitados se apresentarem:
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

A) A contar da data da posse, o servidor tem até 15 dias para
entrar em exercício, salvo os casos em que o servidor estiver
de licença ou afastado.
B) Salvos os casos de licença e afastamento, a posse ocorrerá
no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de
provimento, prorrogável por mais 30 dias.
C) É vedada a posse mediante procuração específica.
D) Caso o servidor não entre em exercício no prazo estipulado
em Lei, é dada uma prorrogação de mais 15 dias.

A)
B)
C)
D)

e

Controle preventivo.
Controle interno.
Controle externo.
Controle administrativo.

34. A gestão pública é regida em critérios que são a eficiência,
eficácia, qualidade e desempenho, sendo suas principais
características, EXCETO:
A) Disciplina no uso de recursos.
B) Centralização administrativa.
C) Administração profissional, autônoma e organizada de
carreira.
D) Uso de indicadores de desempenho transparentes.

28. Dentre as opções a seguir, assinale aquela que representa um
ato vinculado:
Procedimentos de atendimento ao contribuinte.
Transferência de um funcionário público.
Autorização de um concurso público.
Autuação de infração de trânsito.

35. O modelo gerencial de administração pública se diferencia do
modelo burocrático por:
A)
B)
C)
D)

29. Considere o caso hipotético de um gestor público de uma
prefeitura tenha aberto um procedimento para contratação de
um serviço de transporte de móveis de escritório e tenha
determinado que no edital especificasse uma determinada
marca de caminhão para o transporte. Ao fazer isso, o gestor
viola o caráter competitivo da licitação, pois fere o princípio da:
A)
B)
C)
D)

Objeto.
Forma.
Finalidade.
Motivo.

33. Na fase final do processo orçamentário, os gestores da
administração pública exercem um controle na forma de
prestação de contas. Este tipo de controle também é
conhecido como:

27. Podemos afirmar que são atributos dos atos administrativos,
EXCETO:

A)
B)
C)
D)

Projeto Básico e Executivo.
Projeto Básico e Orçamentário.
Projeto Executivo e Orçamentário.
Projeto Básico, Executivo e Orçamentário.

32. Em um ato de nomeação de um funcionário público, o efeito
desejado, ou seja, a nomeação é o(a):

26. Sobre a posse e do exercício do cargo, de acordo com a Lei
8.112/90, podemos afirmar que:

A) Presunção
de
veracidade,
imperatividade
autoexecutoriedade.
B) Presunção de legalidade, imperatividade e tipicidade.
C) Autoexecutoriedade, competência e motivação.
D) Imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade.

Cassação.
Revogação.
Invalidação.
Contraposição.

Ser obediente às regras e aos procedimentos.
Operar sistemas administrativos.
Concentrar-se no processo.
Orienta-se por resultados.

36. Os Atos Administrativos em espécie podem ser classificados
quanto ao conteúdo, podendo ser:
A)
B)
C)
D)

Isonomia.
Publicidade.
Razoabilidade.
Economicidade.
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Licença.
Decreto.
Circular.
Alvará.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
37. A tabela a seguir mostra as propostas de preços para obras e
serviços de engenharia:
Fornecedor
Licitação 1

A
R$ 12,00

B
C
R$ 11,00 R$ 9,00

D
R$ 7,50

Licitação 2

R$ 13,00

R$ 11,00 R$ 9,00

R$ 6,50

Licitação 3

R$ 14,00

R$ 11,00 R$ 8,00

R$ 6,50

A partir dos dados apresentados acima, de acordo com o art.
48, da Lei 8666/93, e considerando que o valor orçado pela
administração para esse tipo de obra tenha sido R$ 10,00,
assinale a opção correta:
A)
B)
C)
D)

Nas licitações 1, 2 e 3, as propostas D são inexequíveis.
Nas licitações 2 e 3, as propostas C são as vencedoras.
Nas licitações 1 e 2, as propostas D são inexequíveis.
Nas licitações 1 e 3, as propostas C são as vencedoras.

38. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que NÃO
representa um princípio norteador do Direito Administrativo.
A)
B)
C)
D)

Supremacia do interesse público em relação ao privado.
Planejamento.
Coordenação.
Regulação.

39. Da Administração Pública Indireta derivam:
A)
B)
C)
D)

Ministérios.
Prefeituras.
Empresas Públicas.
Secretarias de Estado.

40. A Lei nº 8.112/1990 aplica-se:
A)
B)
C)
D)

Aos empregados da iniciativa privada.
Aos servidores públicos das autarquias.
Aos servidores públicos estaduais.
Aos servidores públicos militares.
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