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I N S T R U Ç Õ E S  
 
 Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha,  
com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e 

o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva. 
 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da 

prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

Nada é permanente no mundo. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha 
de respostas da prova objetiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, 
bem como retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 

I N S T RU Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 
 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter nenhum 

registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Questões de 1 a 20 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 10 

 

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 

17 

Quais são os serviços e procedimentos que o 
farmacêutico está autorizado a realizar na farmácia? 

 
Nas farmácias, já há bastante tempo, os farmacêuticos

estão autorizados a prestar serviços como acompanhamento
do tratamento e educação em saúde. Eles também podem
realizar procedimentos como aplicação de injetáveis, testes
para dosagem de glicemia capilar, verificação de
temperatura e de pressão arterial. A novidade é que, com a
publicação da Lei no 13.021/2014, que mudou o conceito de
farmácia no País, classificando esse estabelecimento como
uma unidade de assistência à saúde, esses serviços e
procedimentos ganharam maior importância. Agora, a
assistência farmacêutica está definida como um conjunto de
ações e serviços voltados a uma assistência terapêutica
integral e à promoção, proteção e recuperação da saúde,
além do acesso aos medicamentos e do seu uso racional.
Lembre-se: farmácia não é mais apenas comércio! É
também um lugar para cuidar da saúde e onde a autoridade 
técnica é o farmacêutico! 
 

Disponível em: <http://cuidadofarmaceutico.cff.org.br>.
Acesso em: 19 dez. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Apenas os farmacêuticos que já trabalham em 
farmácia há muito tempo estão autorizados a realizar 
os serviços e os procedimentos mencionados entre as 
linhas 1 e 6. 

(B) A publicação da Lei no 13.021/2014 garantiu aos 
farmacêuticos a autorização para realizar, nas 
farmácias de todo o Brasil, novos procedimentos 
como, por exemplo, aplicação de injetáveis. 

(C) As farmácias brasileiras, a partir da publicação da 
Lei no 13.021/2014, foram obrigadas a dar mais 
importância aos serviços e aos procedimentos que 
envolvem especificamente a venda de medicamentos. 

(D) Atualmente, as farmácias no País não são mais 
consideradas apenas estabelecimentos comerciais. 

(E) No Brasil, os únicos profissionais autorizados a 
prestar serviços nas farmácias são os farmacêuticos. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
Considerando as relações responsáveis pela construção do 
sentido do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Caso o trecho “Eles também podem realizar” (linhas 

3 e 4) fosse substituído pela redação Também 
podem realizar, a mensagem original seria alterada, 
pois o sujeito da oração passaria a ser indeterminado 
e não mais faria referência ao termo “os 
farmacêuticos” (linha 1). 

(B) A preposição sublinhada no trecho “testes para 
dosagem de glicemia capilar” (linhas 4 e 5) relaciona 
dois termos por meio da ideia de finalidade. 

(C) O sentido do texto seria preservado se a oração 
“classificando esse estabelecimento como uma 
unidade de assistência à saúde” (linhas 8 e 9) fosse 
substituída pela redação ao classificar aquele 
estabelecimento como a unidade de assistência à 
saúde. 

(D) Na construção “do seu uso racional” (linha 14), o 
pronome sublinhado, que serve para substituir um 
nome, foi utilizado para retomar o termo “a 
assistência farmacêutica” (linhas 10 e 11). 

(E) A conjunção sublinhada no período “É também um 
lugar para cuidar da saúde e onde a autoridade 
técnica é o farmacêutico!” (linhas de 15 a 17) 
relaciona duas informações que se excluem 
mutuamente. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
De acordo com a norma-padrão, a respeito da relação entre 
os verbos e os nomes empregados no texto e os seus 
respectivos complementos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O trecho “o farmacêutico está autorizado a realizar” 

(título) deveria ser substituído pela construção o 
farmacêutico está autorizado à realizar. 

(B) O uso do sinal indicativo de crase é opcional no 
trecho “unidade de assistência à saúde” (linha 9). 

(C) O sinal indicativo de crase poderia ter sido 
empregado na passagem “a uma assistência 
terapêutica integral” (linhas 12 e 13). 

(D) A redação Lembre-se de que farmácia não é mais 
apenas comércio! não poderia ser empregada no 
lugar do trecho “Lembre-se: farmácia não é mais 
apenas comércio!” (linha 15), pois a forma verbal 
“Lembre-se” impede o uso da preposição de. 

(E) A construção aonde não poderia ocupar o lugar do 
vocábulo “onde” (linha 16), pois, na oração original, 
o verbo descarta o uso da preposição “a”. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões de 4 a 6. 
 

 
Disponível em: <https://fenafar.org.br>. Acesso em: 19 dez. 2018. 

 

QUESTÃO 4 _______________________  
 

A intenção principal do texto é 
 

(A) convencer a população a não consumir remédios sem 
a recomendação de um farmacêutico ou de um 
médico. 

(B) informar as pessoas acerca da venda clandestina de 
remédios. 

(C) comunicar a população a respeito da existência de 
medicamentos falsificados e, por esse motivo, 
perigosos. 

(D) combater a venda de remédios por estabelecimentos 
que não sejam farmácias. 

(E) esclarecer os riscos que corre quem consome 
remédios falsificados. 

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 

Em conformidade com o contexto do texto apresentado, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) O emprego da forma verbal Aceitaria, no lugar de 
“Aceita”, tornaria a pergunta da bruxa mais agressiva 
ou grosseira. 

(B) A fala da bruxa contém uma metonímia, pois 
representa uma ideia contrária ao que sugere a 
expressão facial dela. 

(C) A locução vai fazer, empregada na passagem “Vai te 
fazer bem!”, representa a mesma ideia expressa pela 
forma verbal fará. 

(D) A redação Não vai te fazer mal! expressa uma ideia 
oposta à do enunciado “Vai te fazer bem!”. 

(E) O ponto de exclamação, logo após o vocábulo “bem”, 
sugere que a bruxa tenta deixar transparecer certa 
insegurança a respeito do que fala. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
O vocábulo “somente” poderia, sem alterar o sentido do 
texto, ser substituído por 
 
(A) normalmente. 
(B) principalmente. 
(C) na maioria das vezes. 
(D) eventualmente. 
(E) exclusivamente. 

 

Texto 3 para responder às questões de 7 a 10. 
 
 
 
 
 

1 
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7 
 
 
 
 

10 
 

11 
 

No tempo das boticas 
 

No começo, a botica era uma caixa de madeira onde 
se levavam os primeiros remédios. Foi com este nome que a 
farmácia se tornou conhecida em Portugal.  

No Brasil colonial, a caixa era transportada pelos 
mascates, que percorriam as povoações e as fazendas, 
levando medicamentos capazes de curar as mazelas mais 
comuns. 

Conhecidos como boticários, os donos das boticas 
eram profissionais de alto gabarito, conhecedores da arte do 
fabrico de remédios, prestigiados na corte portuguesa e nas 
armadas e fortalezas. 
 

Disponível em: <http://www.cff.org.br>. Acesso em: 19 dez. 2018.

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Com base nas informações do texto e nas relações entre elas, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A farmácia se tornou conhecida em Portugal com o 

nome de “caixa de madeira” (linha 1). 
(B) As embalagens dos remédios eram chamadas de 

boticas antes do surgimento da farmácia. 
(C) O Brasil colonial não chegou a vivenciar o tempo das 

boticas. 
(D) Os boticários eram profissionais de alta qualidade e 

conheciam a arte de fabricar remédios. 
(E) Os boticários só obtiveram o reconhecimento da elite 

portuguesa depois que passaram a desenvolver o 
próprio trabalho no Brasil colonial. 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Segundo as regras de pontuação vigentes, o uso da vírgula 
 
(A) é opcional logo após o termo “No começo” (linha 1). 
(B) deveria ter ocorrido entre os termos “conhecida” 

(linha 3) e “em Portugal” (linha 3). 
(C) está incorreto logo após o termo “No Brasil colonial” 

(linha 4). 
(D) poderia ter ocorrido entre os termos na passagem “as 

povoações e as fazendas” (linha 5). 
(E) é opcional entre os termos “os donos das boticas” 

(linha 8) e “eram” (linha 9). 
 

Área livre 
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QUESTÃO 9 _______________________  
 
De acordo com as regras de acentuação gráfica, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Assim como o vocábulo “remédios” (linha 2), a 

forma verbal da oração Eu sempre remédio a situação 
lá em casa. também está corretamente acentuada. 

(B) Derivados do substantivo “Portugal” (linha 3), os 
vocábulos português e portuguêses devem 
ser acentuados. 

(C) Se a forma verbal “fabrico” (linha 10) não é 
acentuada, logo também não se deve acentuar o 
substantivo fabrica. 

(D) Os vocábulos “remédios” (linha 2) e “farmácia” 
(linha 3) são acentuados pela mesma regra. 

(E) O vocábulo frequêntes está corretamente acentuado, 
portanto, poderia substituir “comuns” (linha 7). 

 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
Conforme a ortografia vigente e as questões gramaticais do 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Caso o autor desejasse acrescentar o prefixo re ao 

vocábulo “conhecida” (linha 3), a nova construção 
deveria ser re-conhecida. 

(B) O trecho “a caixa era transportada pelos mascates” 
(linhas 4 e 5) deixaria de ficar totalmente correto caso 
fosse substituído pela redação a caixa era 
transportada atravéz dos mascates. 

(C) A redação percorriam des de as povoações até as 
fazendas poderia ser empregada no lugar do trecho 
“percorriam as povoações e as fazendas” (linha 5), 
pois a construção des de está grafada corretamente. 

(D) Se o vocábulo sublinhado na construção “de alto 
gabarito” (linha 9) fosse substituído por estima, a 
nova construção deveria ser altoestima.  

(E) A construção enaltescidos, por estar grafada 
corretamente, poderia substituir o vocábulo 
“prestigiados” (linha 10). 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Questões de 11 a 15 

 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde à negação lógica da 
proposição: “Pedro não é farmacêutico e João não é analista 
de sistemas”. 
 

(A) Pedro é farmacêutico ou João é analista de sistemas. 
(B) Pedro não é farmacêutico ou João não é analista de 

sistemas. 
(C) Se Pedro é farmacêutico, então João é analista de 

sistemas. 
(D) Pedro é farmacêutico e João é analista de sistemas. 
(E) Pedro é farmacêutico ou não é analista de sistemas. 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Suponha que três amigas, Ana, Bruna e Carol, trabalhem no 
Conselho Federal de Farmácia. Em determinado dia, elas 
chegaram ao trabalho usando vestidos nas cores branca, azul 
e vermelha, não necessariamente nessa ordem. Os sapatos 
delas também eram nas cores branca, azul e vermelha. 
Somente as cores do vestido e dos sapatos de Ana 
coincidiam. Nem o vestido e nem os sapatos de Carol eram 
vermelhos, e Bruna estava de sapatos brancos. Considerando 
o exposto, é correto afirmar que o(s) 
 

(A) vestido de Carol era azul. 
(B) sapatos de Ana eram azuis. 
(C) vestido de Bruna era vermelho. 
(D) sapatos de Ana eram azuis. 
(E) vestido de Ana era vermelho. 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
Suponha que, sobre a mesa de Astolfo, assistente 
administrativo do Conselho Federal de Farmácia, existam 7 
processos. Sabe-se que pelo menos um processo é a respeito 
de farmácia magistral e, se ele escolhe dois processos 
quaisquer, pelo menos um é acerca de farmácia comunitária. 
Quantos processos referentes à farmácia comunitária estão 
sobre a mesa de Astolfo? 
 
(A) 5 
(B) 3 
(C) 6 
(D) 2 
(E) 4 
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QUESTÃO 14 ______________________  
 
Considere hipoteticamente que Pedro e João são assistentes 
administrativos no Conselho Federal de Farmácia. Sabe-se 
que Pedro consegue autuar 6 processos em 4 horas, enquanto 
João consegue autuar 6 processos em 3 horas. Trabalhando 
juntos, quantos processos eles conseguirão autuar durante 
uma jornada de 8 horas de trabalho, mantendo-se constante 
seu ritmo de trabalho? 
 
(A) 28 
(B) 24 
(C) 18 
(D) 12 
(E) 10 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 

Geraldo tem 4 porta-arquivos de mesa de cores diferentes 
(azul, verde, amarelo e vermelho) para organizar os 
processos administrativos da própria repartição. Ele pretende 
colocar os porta-arquivos lado a lado sobre uma 
escrivaninha. De quantas maneiras diferentes ele pode 
organizar esses porta-arquivos? 
 
(A) 36 
(B) 12 
(C) 24 
(D) 48 
(E) 8 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 
Questões de 16 a 20 

 

QUESTÃO 16 _______________________  
 
Ana fez o levantamento de todos os produtos armazenados 
no almoxarifado da respectiva instituição e contabilizou  
143 produtos diferentes. Anotou-os em uma planilha Excel 
(A4:A146), versão em português, para Windows, com as 
quantidades de cada produto em uma coluna adjacente 
(B4:B146). Antes de solicitar a compra de mais produtos, 
Ana precisa saber quantos estão abaixo do estoque de  
30 unidades. Com base no exposto, assinale a alternativa 
correspondente à fórmula que deve ser utilizada. 
 
(A) =CONT.SE(B3;B146;"<30") 
(B) =INVERSO(MAIOR(B4:B146;31)) 
(C) =NÃO(MAIOR(B4:B146;>30)) 
(D) =CONT.SE(B4:B146;"<30") 
(E) =MENOR(B4:B146;30) 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
No Excel 2016, versão em português, para Windows, a função 
Potência eleva um número a uma potência. Por exemplo, a 
fórmula =POTÊNCIA(5;2) resulta em 25, isto é, 5². Uma outra 
forma de se obter esse mesmo resultado é com a seguinte fórmula: 
 
(A) =5*2. 
(B) =5^2. 
(C) =5x2. 
(D) =5|2. 
(E) =5°2. 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Considerando-se os requisitos ou princípios básicos de 
segurança, assinale a alternativa que melhor descreve o 
requisito Autorização. 
 
(A) Verifica se uma entidade é realmente o que diz ser. 
(B) Protege as informações contra alterações não autorizadas. 
(C) Evita que uma entidade negue que foi ela quem 

executou determinada ação. 
(D) Permite que uma entidade se identifique. 
(E) Determina as ações que uma entidade pode executar. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 19 ______________________  
 
Protocolos de rede são regras utilizadas pelos computadores 
para se comunicarem na internet. O protocolo NTP é 
responsável pela funcionalidade denominada 
 
(A) transporte de mensagens de e-mail pela internet. 
(B) transferência de páginas web entre servidor e cliente. 
(C) sincronização dos relógios na rede. 
(D) segurança para redes sem fio. 
(E) transferência de mensagens curtas entre telefones celulares. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
Para selecionar um parágrafo inteiro, composto por cinco 
frases, de um texto redigido no Word 2016, versão em 
português, para Windows, deve-se clicar 
 
(A) duas vezes em qualquer lugar do parágrafo. 
(B) três vezes em qualquer lugar do parágrafo. 
(C) quatro vezes em qualquer lugar do parágrafo. 
(D) em qualquer lugar da frase com a tecla CTRL pressionada. 
(E) em qualquer lugar do parágrafo e utilizar o atalho 

CTRL + T. 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CRF/TO 
Questões de 21 a 30 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
Com base na Resolução no 577/2013, que dispõe acerca da 
direção técnica ou responsabilidade técnica de empresas ou 
estabelecimentos que dispensam, comercializam, fornecem e 
distribuem produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos 
para a saúde, assinale a alternativa correta.  
 

(A) A designação da função de farmacêutico substituto 
não precisa ser requerida ao respectivo Conselho 
Regional de Farmácia (CRF) para a devida anotação. 

(B) O farmacêutico que exerce a direção técnica da 
empresa ou estabelecimento terá sob a respectiva 
responsabilidade a realização, supervisão e 
coordenação de todos os serviços técnico-científicos. 

(C) Em nenhuma hipótese a farmácia e drogaria poderá 
funcionar sem a assistência do farmacêutico 
diretor-técnico. 

(D) A certidão de regularidade técnica concedida às empresas 
ou aos estabelecimentos terá prazo indeterminado e não 
poderá ser revista pelo CRF que a expediu.  

(E) A responsabilidade técnica ou direção-técnica pode 
ser delegada. 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
A Resolução no 648/2017 regulamenta o procedimento de 
fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia. Segundo 
essa resolução, com relação aos farmacêuticos fiscais, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) São dotados de fé pública, mas não de poder de 

polícia.  
(B) São competentes, exclusivamente, para a fiscalização 

das atividades farmacêuticas em empresas públicas 
nacionais.  

(C) Não se submetem ao regime de dedicação exclusiva.  
(D) Pode ou não ocorrer a seleção dos fiscais por meio de 

concurso público, ficando a critério do Conselho 
Federal de Farmácia.  

(E) Devem orientar tecnicamente, na atividade 
fiscalizadora, os farmacêuticos e, se necessário, os 
demais empregados nas empresas ou nos 
estabelecimentos, no momento da fiscalização. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 23 ______________________  
 
Com base na Resolução no 648/2017, a respeito do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) e dos Conselhos Regionais de 
Farmácia (CRF), assinale a alternativa correta. 
 
(A) O CFF manterá comissão assessora de fiscalização, para 

analisar, auditar, emitir parecer e apresentar, à diretoria 
do CFF, relatório das ações fiscalizadoras dos CRF. 

(B) Os profissionais farmacêuticos deverão comunicar ao 
CFF, no ato da solicitação de responsabilidade 
técnica, as atividades farmacêuticas e os horários em 
que as desenvolvem. 

(C) Os CRF não podem autuar a distância a empresa ou o 
estabelecimento em razão da constatação de ausência 
de registro ou da assunção do responsável técnico. 

(D) Os CRF podem optar pela fiscalização eletrônica 
móvel ou pela fiscalização manual.  

(E) O CFF não poderá prestar aos CRF auxílios 
referentes à aquisição de equipamentos e suporte 
administrativo.  

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
Conforme a Resolução no 596/2014, é direito do farmacêutico  
 
(A) suspender a própria atividade em instituição pública 

sem remuneração ou condições dignas de trabalho, 
mesmo nas situações de urgência ou emergência. 

(B) ser valorizado e respeitado no exercício da profissão 
com base na função que exerce ou cargo que ocupe. 

(C) exercer a respectiva profissão com autonomia, não 
sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os 
ditames da legislação vigente. 

(D) ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário por 
quem ele designar ou por outro farmacêutico. 

(E) exercer a própria profissão com discriminação, seja 
por motivo de religião, etnia, orientação sexual, raça, 
nacionalidade, idade, condição social, opinião 
política. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 
Com base no Código de Ética Farmacêutica, previsto na 
Resolução no 596/2014, ao farmacêutico é 
 
(A) vedado promover publicidade enganosa ou abusiva 

da boa fé do usuário. 
(B) proibido garantir ao usuário o acesso à informação 

independente a respeito das práticas terapêuticas 
oficialmente reconhecidas no País, de modo a 
possibilitar a sua livre escolha. 

(C) permitido exercer simultaneamente a medicina. 
(D) garantido o recebimento de remuneração do usuário 

do serviço, quando atuando no serviço público. 
(E) permitido aceitar remuneração abaixo do estabelecido 

como o piso salarial oriundo de acordo, convenção 
coletiva ou dissídio da categoria. 

 
Área livre 

 
 
 
 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
A Lei no 5.991/1973 dispõe a respeito do controle sanitário do 
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos. O produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 
elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 
para fins de diagnóstico é denominado  
 
(A) droga. 
(B) insumo farmacêutico. 
(C) correlato. 
(D) medicamento. 
(E) ervanaria. 

 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
No que tange à assistência e à responsabilidade técnicas 
previstas na Lei no 5.991/1973, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A presença do técnico responsável nas farmácias e 

drogarias deverá ocorrer, no mínimo, durante metade 
do horário de funcionamento do estabelecimento. 

(B) A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a 
assistência de técnico responsável, inscrito no 
Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei. 

(C) A responsabilidade técnica do estabelecimento não 
poderá ser comprovada por declaração de firma 
individual. 

(D) As farmácias e drogarias devem manter serviço de 
atendimento ao público para aplicação de injeções a 
cargo de técnico habilitado.  

(E) O posto de medicamentos, a unidade volante e o 
supermercado dependerão de assistência técnica e 
responsabilidade profissional. 

 

QUESTÃO 28 _______________________  
 
No que se refere ao disposto na Lei no 5.991/1973 acerca das 
farmácias homeopáticas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As farmácias homeopáticas não podem manter seções 

de vendas de correlatos e de medicamentos não 
homeopáticos. 

(B) A dispensação de medicamentos homeopáticos 
dependerá sempre de receita médica.  

(C) A manipulação de medicamentos homeopáticos não 
constantes das farmacopeias é proibida por lei.  

(D) A manipulação de medicamentos homeopáticos cuja 
concentração de substância ativa corresponda às 
doses máximas farmacologicamente estabelecidas é 
vedada. 

(E) A farmácia homeopática só poderá manipular 
fórmulas oficinais e magistrais, se obedecida a 
farmacotécnica homeopática. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 29 ______________________  
 
De acordo com a Lei no 13.021/2014, que dispõe quanto ao 
exercício e à fiscalização das atividades farmacêuticas, 
assinale a alternativa correta.   
 
(A) O farmacêutico tem a obrigação de notificar os 

profissionais de saúde, mas não os órgãos sanitários 
competentes, dos efeitos colaterais, das reações 
adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e 
da farmacodependência.  

(B) O farmacêutico é desobrigado de proceder com o 
acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes 
internados em estabelecimentos hospitalares 
privados.  

(C) Ao farmacêutico, na dispensação de medicamentos, 
cabe observar os aspectos técnicos e legais do 
receituário para garantir a eficácia e a segurança da 
terapêutica prescrita. 

(D) O estabelecimento de protocolos de vigilância 
farmacológica de medicamentos é obrigação única e 
exclusiva do proprietário dos estabelecimentos 
farmacêuticos.  

(E) As interações medicamentosas e o correto manuseio 
de fármacos e medicamentos devem ser prestados 
pelo médico, não pelo farmacêutico.  

 

QUESTÃO 30 ______________________  
 
Com base na Lei no 3.820/1960, que criou o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O exercício de atividades profissionais farmacêuticas 

no país é permitido somente aos membros inscritos 
nos Conselhos Regionais de Farmácia. 

(B) No prontuário do profissional de farmácia, o 
Conselho Regional está impedido de registrar 
qualquer anotação referente a penalidades. 

(C) O exercício da profissão, de modo permanente, em 
outra jurisdição por mais de 90 dias, não obrigará o 
profissional a inscrever-se no respectivo Conselho 
Regional. 

(D) Ao candidato é facultado, antes da entrega da carteira 
profissional, prestar o compromisso de bem exercer a 
profissão, com dignidade e zelo. 

(E) A inscrição nos Conselhos Regionais de Farmácia é 
feita mediante requerimento escrito ou oral dirigido 
ao presidente do Conselho Regional. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 31 a 60 

 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
Conforme a Lei no 8.666/1993, quando a União precisar 
intervir no domínio econômico para regular preços ou 
normalizar o abastecimento, será caracterizada(o) a (o) 
 
(A) inexigibilidade de licitação. 
(B) dispensa de licitação. 
(C) concurso, como modalidade de licitação. 
(D) avaliação de bens alienáveis. 
(E) leilão, como modalidade de licitação. 

 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
Com base na Lei no 1.171/1994, assinale a alternativa que 
indica a pena aplicável ao servidor público, pela Comissão de 
Ética, mediante fundamentação constante do respectivo 
parecer e assinado por todos os próprios integrantes, com 
ciência do faltoso. 
 
(A) Tombamento 
(B) Advertência 
(C) Prisão 
(D) Censura 
(E) Multa 

 

QUESTÃO 33 _______________________  
 
De acordo com o previsto na Lei no 8.429/1992, assinale a 
alternativa correspondente ao ato de receber, para si ou para 
outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 
agente público. 
 
(A) Atos de improbidade administrativa que causam 

prejuízo ao erário. 
(B) Atos de improbidade administrativa que atentam contra 

os princípios da administração pública. 
(C) Atos de improbidade administrativa que importam 

enriquecimento ilícito. 
(D) Ato lícito. 
(E) Crime contra a pessoa. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO – CRF/TO 201 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – TIPO “A” PÁGINA 9/13 
 

QUESTÃO 34 ______________________  
 
A administração pública direta e indireta, de quaisquer dos 
Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, obedecerá a alguns princípios previstos na 
Constituição Federal, entre os quais é correto citar o 
princípio  
 
(A) da soberania. 
(B) da cidadania. 
(C) dos valores sociais do trabalho. 
(D) da independência nacional. 
(E) da eficiência. 

 

QUESTÃO 35 ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta um dos requisitos do ato 
administrativo, necessário para o respectivo aperfeiçoamento 
e para a produção de efeitos jurídicos válidos. 
 
(A) Competência 
(B) Veracidade 
(C) Imperatividade 
(D) Legitimidade 
(E) Legalidade 

 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
O poder administrativo que permite certa flexibilidade nos 
próprios atos, conforme critérios de conveniência e 
oportunidade, a bem da administração pública, é o poder 
 
(A) vinculado. 
(B) de polícia. 
(C) discricionário. 
(D) hierárquico. 
(E) regulamentar. 

 

QUESTÃO 37 ______________________  
 
Segundo previsão expressa na Lei no 8.429/1992, as ações 
destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei 
podem ser propostas, após o término do exercício do 
mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, 
em até 
 
(A) cinco anos. 
(B) vinte anos. 
(C) um ano. 
(D) seis meses. 
(E) três anos. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
Em conformidade com a Lei no 8.666/1993, a licitação é 
inexigível quando houver inviabilidade de 
 
(A) concorrência. 
(B) compras. 
(C) legitimidade. 
(D) competição. 
(E) anuência. 

 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
De acordo com a Lei no 1.171/1994, em todos os órgãos e 
nas entidades da administração pública federal direta, 
indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou 
entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder 
público, deverá ser criado(a) um(a) 
 
(A) sindicato. 
(B) comissão de ética. 
(C) agremiação. 
(D) associação. 
(E) clube. 

 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
Com base na Constituição Federal, acerca dos direitos e 
garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Aplicam-se somente a cidadãos maiores de 18 anos 

de idade ou aos emancipados por decisão judicial 
transitada em julgado. 

(B) São garantidos somente aos brasileiros que estiverem 
no pleno gozo dos respectivos direitos políticos. 

(C) Não são garantidos aos presidiários que sofreram 
condenação criminal. 

(D) São garantidos a todos os brasileiros e estrangeiros 
residentes no País. 

(E) Podem ser suspensos por ato do Poder Executivo 
federal. 

 

QUESTÃO 41 _______________________  
 
O nome do princípio segundo o qual ninguém será obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei é o da(o) 
  
(A) moralidade. 
(B) legalidade. 
(C) devido processo legal. 
(D) cidadania. 
(E) obediência civil. 
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CONCURSO PÚBLICO – CRF/TO 201 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – TIPO “A” PÁGINA 10/13 
 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta direito ou dever 
individual e coletivo garantido na Constituição Federal. 
 
(A) Ocupação forçada da propriedade privada para 

fins sociais. 
(B) Livre utilização de quaisquer terras produtivas para 

fins de reforma agrária. 
(C) Nomeação ampla para cargos públicos em qualquer 

esfera de governo. 
(D) Remessa ao exterior de ganhos auferidos em reais ou 

em dólares, desde que declarado à Secretaria de 
Fazenda do respectivo estado. 

(E) Livre manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
Conforme dispõe a Constituição Federal, no que tange ao 
artigo 5o, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O direito de propriedade é garantido. 
(B) O direito de associação é obrigatório aos homens e 

facultativo às mulheres. 
(C) A lei penal poderá retroagir para prejudicar o réu. 
(D) A prova ilícita no processo penal é permitida. 
(E) A casa é asilo inviolável e em nenhuma hipótese 

poderá ser autorizado que alguém nela penetre. 
 

QUESTÃO 44 ______________________  
 

Os princípios constitucionais que regem a administração 
pública se aplicam 
 
(A) à União e aos tratados comerciais internacionais. 
(B) aos estados e à Organização das Nações Unidas. 
(C) à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios. 
(D) ao Mercosul. 
(E) ao Ministério Público estadual. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Os cargos públicos são privativos de brasileiros, 

sendo vedados aos estrangeiros. 
(B) O direito à livre associação sindical é vedado ao 

servidor público civil. 
(C) A livre acumulação remunerada de cargos públicos é 

permitida. 
(D) O prazo de validade do concurso público será de até 

dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
(E) A publicidade dos atos da administração pública é 

condicionada à autorização do chefe do Poder 
Executivo. 

 
Área livre 

 
 
 
 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
Suponha que a unidade orçamentária de um ente público 
verificou e confirmou que os produtos comprados foram 
entregues conforme as especificações exigidas, sem defeitos 
e na exata quantidade contratada. Considerando que, segundo 
a Lei no 4.320/1964, a execução da despesa orçamentária 
ocorre em três estágios, no caso apresentado, o próximo 
estágio na execução da despesa pública será o (a) 
 
(A) empenho.
(B) liquidação.
(C) execução da despesa. 
(D) inscrição em restos a pagar. 
(E) pagamento.

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
De acordo com a classificação por categoria econômica da 
receita pública, a receita proveniente da exploração do 
patrimônio de um ente estatal classifica-se como receita 
 
(A) de contribuições. 
(B) de capital. 
(C) corrente. 
(D) intraorçamentária. 
(E) extraorçamentária. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
A vedação a qualquer tipo de dedução das receitas e despesas 
registradas na Lei Orçamentária Anual (LOA) decorre do 
princípio orçamentário da(o) 
 
(A) legalidade. 
(B) unidade ou totalidade. 
(C) exclusividade ou unidade. 
(D) universalidade ou periodicidade. 
(E) orçamento bruto. 
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QUESTÃO 49 ______________________  
 

Considere hipoteticamente que, em decorrência das fortes 
chuvas que caíram na região, a ponte que liga um município ao 
restante do estado ruiu, isolando a população local e 
prejudicando o abastecimento de comida e combustíveis. A fim 
de resolver o problema imediatamente, o prefeito decretou 
estado de calamidade pública e abriu crédito adicional por meio 
de decreto do Poder Executivo municipal, sem necessidade de 
prévia autorização do Poder Legislativo correspondente. 
 

Com base apenas nas informações apresentadas, o crédito 
adicional aberto classifica-se como crédito 
 

(A) suplementar. 
(B) especial. 
(C) extraorçamentário. 
(D) extraordinário. 
(E) intraorçamentário. 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 

Acerca do adiantamento de valores a um servidor, também 
chamado suprimento de fundos, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Dispensa a prestação de contas. 
(B) Deve percorrer todos os estágios da despesa 

orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. 
(C) Constitui despesa extraorçamentária. 
(D) Dispensa a realização do empenho. 
(E) Destina-se a atender despesas de qualquer natureza 

e valor. 
 

QUESTÃO 51 ______________________  
 

A estrutura da programação orçamentária permite classificar 
a despesa pública, evidenciando os aspectos qualitativos e 
quantitativos. A esse respeito, assinale a alternativa 
correspondente ao(s) item(ns) da estrutura da programação 
que identifica(m) a classificação institucional. 
 

(A) Esfera orçamentária. 
(B) Função e subfunção. 
(C) Programa e ação. 
(D) Órgão e unidade orçamentária. 
(E) Fonte e categoria econômica. 

 

 

QUESTÃO 52 ______________________  
 

No que se refere às funções básicas da administração, 
assinale a alternativa que descreve a função de controle. 
 

(A) Presume decisões presentes que impactam o futuro da 
organização.  

(B) Compara as atividades e os resultados realizados pela 
organização com as atividades e os resultados 
planejados ou previstos em normativas, com vistas a 
mensurar a realização dos objetivos organizacionais. 

(C) Orienta as atividades dos membros da organização e 
guia a alocação dos recursos organizacionais, com 
vistas à realização dos objetivos da organização. 

(D) Refere-se à alocação de recursos (em especial, os 
recursos humanos) em uma estrutura organizacional 
que facilite a realização dos objetivos da organização. 

(E) Apresenta os atributos que capacitam a organização a 
se manter no mercado, equiparando-se ou superando 
a concorrência. 

QUESTÃO 53 _______________________  
 
Quanto ao conceito de cultura organizacional, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Conjunto de práticas sociais que se apoia em artefatos, 

valores e pressupostos compartilhados pelos membros 
de uma organização e que orienta os respectivos 
comportamentos e as atitudes no ambiente profissional. 

(B) Composição coletiva de aprendizagem apoiada na 
cultura de origem dos membros da organização, que 
habilita as organizações a adquirirem competências 
para resolver problemas em ambiente de incertezas. 

(C) Nível de instrução ou de capacitação técnica dos 
membros de uma organização, determinante dos 
objetivos organizacionais e do público-alvo 
da organização.  

(D) Conjunto de operações e atividades necessárias para 
que a organização produza bens tangíveis por meio 
dos quais se realizam os objetivos organizacionais. 

(E) Conjunto de comportamentos, símbolos, rituais, 
concepções e práticas sociais, aprendido ao longo de 
gerações por meio da experiência de vida 
em sociedade. 

 

QUESTÃO 54 _______________________  
 
Em relação ao conceito de eficiência, é correto afirmar que 
se trata de medida de desempenho organizacional que  
 
(A) mensura o nível de alcance dos objetivos 

organizacionais. 
(B) avalia as variações na valorização financeira da 

composição acionária ou patrimonial da organização. 
(C) avalia o posicionamento da organização no mercado 

em comparação com o desempenho de organizações 
concorrentes ou similares. 

(D) avalia o grau de satisfação no trabalho do público 
interno da organização. 

(E) avalia a relação entre recursos aplicados e resultados 
obtidos pela organização. 
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QUESTÃO 55 ______________________  
 

Na literatura especializada, a gestão por competência 
contrasta com a gestão por desempenho. Acerca do processo 
de gestão de pessoas que é típico do modelo de gestão de 
competências, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O processo é seletivo com base nos títulos, na 

experiência comprovada e no grau de instrução do 
candidato.  

(B) A progressão funcional é fundamentada nas metas 
individuais de produtividade do trabalhador.  

(C) A política de manutenção de recursos humanos é 
baseada no desenvolvimento das competências, das 
habilidades e das atitudes do trabalhador.  

(D) A política de alocação de pessoas prioriza a 
imobilidade de carreiras ou de departamentos, ao 
longo da progressão profissional do trabalhador na 
organização.  

(E) O processo de monitoramento de pessoal é 
fundamentado no controle impessoal com base em 
normativas, em definições precisas de tarefas e em 
procedimentos de execução. 

 

QUESTÃO 56 ______________________  
 
Governança é um termo referente a um sistema de 
mecanismos e incentivos que se prestam a monitorar e regular 
as organizações. Busca assegurar que as atividades 
organizacionais não firam os interesses dos respectivos 
proprietários e da sociedade em geral, contribuindo, ainda, 
para a perenidade das atividades organizacionais.  
 
Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta os 
elementos essenciais da boa governança organizacional 
aplicada às entidades públicas. 
 
(A) Agilidade, produtividade, redução de pessoal e 

economia de recursos.  
(B) Transparência, eficiência, rastreabilidade e ética. 
(C) Auditoria, burocracia, consultoria e advocacia 

administrativa.  
(D) Planejamento, decisão, controle e ação corretiva. 
(E) Sustentabilidade, meio ambiente, sociedade e 

economia. 
 

QUESTÃO 57 ______________________  
 
A Lei Federal no 8.159/1991 dispõe acerca da política 
nacional de arquivos públicos e privados. Segundo essa lei, 
distinguem-se os documentos públicos conforme o próprio 
ciclo de vida, podendo ser classificados como documentos 
correntes, intermediários ou permanentes. Quanto à correta 
caracterização dos documentos segundo a respectiva 
classificação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Documentos correntes são aqueles que se encontram 

em tramitação na instituição ou no setor. 
(B) Documentos intermediários são aqueles que devem 

ser guardados em local interno da instituição ou do 
setor, de modo a facilitar o acesso.  

(C) Documentos intermediários são aqueles passíveis de 
consultas frequentes, de interesse administrativo da 
instituição ou do setor.  

(D) Documentos permanentes são aqueles de natureza 
inalienável, com descarte previsto após um período 
mínimo de 20 anos de arquivamento.  

(E) Documentos correntes têm interesse administrativo 
imediato e devem estar disponíveis para a instituição 
ou o setor, para manuseio e consulta cotidianos.  

 

QUESTÃO 58 _______________________  
 

A respeito dos metadados de documentos, usuais nas 
atividades do setor e protocolo de uma instituição pública, 
assinale a alternativa correta.  
 

(A) Referem-se às informações transmitidas no conteúdo 
de correspondências oficiais.  

(B) Consistem em dados estatísticos concernentes ao 
volume de documentos tramitados no setor de 
protocolo da instituição.  

(C) São indexadores de documentos utilizados para o 
registro pelo setor de protocolo. 

(D) Destinam-se a informar ao destinatário (a meta) que 
um documento de seu interesse foi recebido pelo 
setor de protocolo.  

(E) Equivalem a informações geradas quando da 
destinação de um documento ao arquivo permanente 
da instituição. 
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QUESTÃO 59 ______________________  
 

Assinale a alternativa que apresenta a principal finalidade da 
gestão de materiais em uma organização pública.  
 

(A) (Re)Provisionar materiais em tempo oportuno, 
quantidade ideal e custos adequados, de modo a 
assegurar equilíbrio entre consumo e estoque. 

(B) Assegurar que as informações e correspondências 
cheguem às partes interessadas em tempo hábil para 
resguardar a eficiência organizacional.  

(C) Administrar os recursos financeiros da organização, 
de modo a assegurar que os recursos (humanos, 
tecnológicos, materiais etc.) estejam disponíveis para 
as atividades organizacionais cotidianas. 

(D) Organizar os espaços físicos do ambiente de trabalho, 
de modo a garantir condições mínimas que resguardem 
a saúde e a qualidade de vida no trabalho do servidor. 

(E) Gerenciar os documentos permanentes arquivados na 
organização, de modo a resguardar o respectivo valor 
histórico e a inalienabilidade.  

 

QUESTÃO 60 ______________________  
 
No contexto da administração de materiais, a sigla PEPS, 
também mencionada na Instrução Normativa no 205/1988 
refere-se à (ao) 
 
(A) registro de movimentação interna de equipamento ou 

material permanente, contendo número de patrimônio, 
estado de conservação do bem, identificação do servidor 
consignatário do bem (detentor da carga) e setor de 
alocação do servidor consignatário. 

(B) tipo de modal de transporte que prioriza o 
escoamento da produção via estradas pavimentadas. 

(C) registro de recebimento de materiais contendo a 
descrição do produto, as especificações do material, a 
identificação do produtor/fornecedor e a identificação 
do servidor responsável pela compra. 

(D) técnica de gerenciamento de estoques que visa a 
evitar o envelhecimento dos estoques, segundo a qual 
o primeiro material a entrar deve ser o primeiro a sair. 

(E) procedimento administrativo que autoriza a posse 
extraordinária de patrimônio por servidor, para uso em 
atividades laborais externas às instalações da 
organização. 
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