
   CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL 001/2018 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 

CONTÍNUO E MOTORISTA 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

           

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 (quarenta) QUESTÕES de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, 

correspondentes ao cargo de sua concorrência. 

2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 5 (cinco) alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E sendo apenas 

1 (uma) correta. 

3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você 

foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que 

seja realizada a substituição. 

4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique 

ao fiscal de sala. 

5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e no CADERNO DE QUESTÕES. 

6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material 

transparente de tinta preta ou azul. 

7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos 

(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer 

outro material de consulta. 

8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova 

(apontado em sua sala de prova), mediante a entrega, obrigatória, da sua folha de respostas e do seu caderno de questões ao fiscal 

de sala.  

9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o Caderno de Questões SOMENTE faltando 01 (uma) hora para o tempo previsto 

do seu término. 

10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas. 

11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou a FOLHA 
DE RESPOSTAS. 
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos. 

BOA PROVA! 
 

DESTAQUE AQUI 
 

01  06  11  16  21  26  31  36  

02  07  12  17  22  27  32  37  

03  08  13  18  23  28  33  38  

04  09  14  19  24  29  34  39  

05  10  15  20  25  30  35  40  

Domingo, 17 / 06 / 2018 

 
 

NOME DO CANDIDATO:  
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:   
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 11 

Por que não dá para ler e ouvir ao mesmo tempo? 
 

Você coloca o fone de ouvido, liga o som e abre um livro para ler. Enquanto vai passando as páginas, suas músicas preferidas 
não param de tocar. Mas será que você consegue prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo? Depende. 

Para entender melhor, vamos pensar em dois cenários. No primeiro deles, o livro em questão é de matemática e você está às 
vésperas de uma prova importante. A matéria é complicada, cheia de regras, fórmulas e variáveis. Sua atenção está totalmente focada 
neste conteúdo dificílimo e que exige bastante energia. A música de fundo continua tocando, mas você, muito provavelmente, não vai 
saber nem se é um rock ou algo do estilo clássico. 

Isso acontece porque a audição e a visão (leitura) são processadas pela mesma região do seu cérebro. Ou seja, existe 'espaço' 
só para uma delas de cada vez. 

Renato Anghinah, neurologista da Academia Brasileira de Neurologia, diz que “Não é possível focar plenamente nas duas coisas 
ao mesmo tempo, já que elas vão competir por essa via cerebral.”.  

É por isso, por exemplo, que se você estiver andando de metrô e totalmente envolvido com a leitura de um romance, corre sérios 
riscos de não ouvir a chamada da sua estação do metrô e perder a parada – e só se dar conta disso quando desviar a atenção das 
páginas. 

Essa condição foi chamada de "surdez por desatenção" em um estudo publicado no periódico internacional Journal of 
Neurosciencie. A teoria dos pesquisadores era de que o cérebro teria dificuldades em fazer alguma outra atividade se já estivesse muito 
concentrado em algo visual (uma leitura, por exemplo). 

Depois de uma série de testes, eles confirmaram que a "surdez por desatenção" ocorre porque, de fato, a audição e a visão 
(leitura) compartilham um mesmo mecanismo de processamento neural. 

Os dois podem funcionar, um pouco. 
Agora imagine um segundo cenário. O livro, na verdade, é uma revista que você folheia sem muita atenção. Nos fones, toca 

uma música a qual você também não tem muito interesse. Nesse caso, é possível até prestar alguma atenção nas duas coisas. Você 
tem consciência do que está tocando, pode até cantar se souber a letra de cor, e também consegue acompanhar as informações que 
vão aparecendo nas páginas da revista. 

Vez ou outra, pode até revezar (inconscientemente) sua atenção entre o que lê e a música. 
Mas no momento em que se deparar com uma matéria ou um trecho que exija atenção, você terá que parar de cantar e "de 

ouvir" a música. Só assim conseguirá ler com consciência. "Surgiu uma novidade que exige atenção, tem competição na via de 
processamento do cérebro", reforça Anghinah. 

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2017/02/21/clique-ciencia-por-que-nao-da-para-ler-e-ouvir-ao-mesmo-tempo.htm. (Adaptado).  
Acesso em: 03/05/2018. 

 

 

 
A partir da leitura do texto, verifica-se que a única informação 
correta é a que consta na alternativa:  
  
(A) Os processos de leitura e de audição são realizados por 

diferentes zonas do cérebro. 
(B) A surdez por desatenção está relacionada a problemas 

crônicos de audição. 
(C) Os seres humanos conseguem apurar a audição quando 

estão executando outras ações. 
(D) Há como o cérebro humano processar, simultaneamente, a 

leitura e a audição. 
(E) É possível se concentrar plenamente em uma música e em 

uma leitura ao mesmo tempo. 
 

 
A utilização dos parênteses em “Vez ou outra, pode até revezar 
(inconscientemente) sua atenção entre o que lê e a música”, deu-
se com o objetivo de: 
 
(A) Interromper um pensamento. 
(B) Sugerir mudança de interlocutor. 
(C) Dar uma explicação.  
(D) Proferir uma entonação.  
(E) Fazer uma analogia.  
 

 
O primeiro parágrafo do texto faz uma pergunta ao leitor: “Você 
coloca o fone de ouvido, liga o som e abre um livro para ler. 
Enquanto vai passando as páginas, suas músicas preferidas não 
param de tocar. Mas será que você consegue prestar atenção 
nas duas coisas ao mesmo tempo?”. A respeito dessa pergunta, 
é possível afirmar que:  
  
(A) O autor supõe que o leitor já saiba a resposta. 
(B) A pergunta é, na verdade, uma sugestão. 
(C) O autor responde tal pergunta de forma vaga, quando diz 

“depende”. 
(D) Não há uma resposta correta para tal pergunta. 
(E) A pergunta é respondida durante o texto.  
 

 
Dentre as quatro formas de uso dos porquês na língua 
portuguesa, o emprego da forma utilizada no título do texto 
ocorreu devido:  
  
(A) Se tratar de uma explicação. 
(B) Estar em início de frase interrogativa.  
(C) Se tratar de um substantivo. 
(D) Destacar a ocorrência de uma palavra negativa. 
(E) Poder ser empregada no início e no final da frase.   
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 
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Sintaticamente, constata-se que os trechos “A matéria é 
complicada” e “Os dois podem funcionar”, possuem, 
respectivamente, quantas orações? 
  

(A) Ambos os trechos possuem duas orações cada. 
(B) O primeiro trecho possui uma oração e o segundo possui 

duas orações.  
(C) Ambos os trechos possuem uma oração cada. 
(D) O primeiro trecho possui duas orações e o segundo possui 

uma oração. 
(E) Ambos os trechos não possuem orações. 
 

 
Todas as frases abaixo possuem, pelo menos, uma palavra 
acentuada pelas regras de acentuação dos vocábulos oxítonos, 
exceto:  
  

(A) Enquanto vai passando as páginas, suas músicas 
preferidas não param de tocar.  

(B) Se você estiver andando de metrô e totalmente envolvido 
com a leitura de um romance. 

(C) Nos fones, toca uma música a qual você também não tem 
muito interesse.  

(D) Você tem consciência do que está tocando. 
(E) Só assim conseguirá ler com consciência. 
 
 

 
As ações expressas pelos verbos destacados em “O livro, na 
verdade, é uma revista que você folheia sem muita atenção”, 
estão no: 
  
(A) Presente do indicativo. 
(B) Futuro do subjuntivo. 
(C) Imperativo afirmativo. 
(D) Infinitivo pessoal. 
(E) Presente do subjuntivo. 
 

 
No trecho “Agora imagine um segundo cenário”, a única palavra 
que, substituindo a palavra cenário, alteraria completamente o 
sentido da frase, é: 
  
(A) Abjeto. 
(B) Panorama. 
(C) Quadro. 
(D) Contexto. 
(E) Caso. 
 

 
A respeito do sujeito na oração “Surgiu uma novidade que exige 
atenção”, pode-se dizer que ele é: 
  
(A) Expresso pela palavra “Surgiu”.  
(B) Expresso por “uma novidade”.  
(C) Expresso pela palavra “atenção”. 
(D) Um sujeito oculto: ele. 
(E) Um sujeito inexistente. 
 

 
Assinale a alternativa em que o termo destacado não é um 
pronome. 
  
(A) Você coloca o fone de ouvido, liga o som e abre um livro 

para ler. 
(B) Não vai saber nem se é um rock ou algo do estilo clássico. 
(C) No primeiro deles, o livro em questão é de matemática. 
(D) Enquanto vai passando as páginas, suas músicas 

preferidas não param de tocar. 
(E) Depois de uma série de testes, eles confirmaram.  
 

 
No trecho “Sua atenção está totalmente focada neste conteúdo 
dificílimo e que exige bastante energia”, percebe-se que a 
palavra destacada foi formada pelo processo de derivação 
sufixal. O sufixo empregado a ela atribuiu-lhe uma noção de: 
  
(A) Naturalidade. 
(B) Ação repetida. 
(C) Lugar. 
(D) Superlativação. 
(E) Agrupamento. 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 12 A 15 
 

 
Por: Bill Watterson 

Disponível em: https://wordsofleisure.com/2013/01/29/tirinha-do-dia-calvin-e-haroldo-e-o-truque-de-magica/. Acesso em: 03/05/2018. 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 
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No primeiro quadrinho, a palavra Calvin assume função sintática 
de: 
 
(A) Aposto. 
(B) Adjunto adnominal. 
(C) Substantivo. 
(D) Adjunto adverbial. 
(E) Vocativo. 
 

 
O entendimento da tirinha permite concluir que: 
 
(A) Calvin não acredita na mágica que foi mostrada a ele. 
(B) Calvin sangra porque a moeda ficou presa em seu ouvido. 
(C) Calvin tenta enganar seu amigo tigre. 
(D) Calvin acredita que em seu ouvido exista outras moedas. 
(E) Calvin quer se tornar mágico. 
 

 
Assinale a alternativa que não possui relação de antonímia com 
a palavra truque, vista no primeiro quadrinho. 
 
(A) Honestidade. 
(B) Lisura. 
(C) Boa-fé. 
(D) Ardil. 
(E) Franqueza. 
 

 
Pode-se afirmar que a classe gramatical da palavra ainda, 
utilizada no quarto quadrinho, é: 
 
(A) Adjetivo. 
(B) Interjeição. 
(C) Preposição. 
(D) Artigo. 
(E) Advérbio.  
 

 

 
 

 
A corrida de São Silvestre, realizada anualmente em São Paulo, 
tem um percurso de 15km. Daniel deseja participar da corrida e 
treinará correndo em volta da praça próxima de sua casa.  
Se o percurso em volta da praça tem 750 metros, quantas voltas 
são necessárias para que Daniel percorra a mesma distância da 
corrida de São Silvestre? 
 
(A) 10 voltas. 
(B) 20 voltas. 
(C) 2 voltas. 
(D) 200 voltas. 
(E) 100 voltas. 
 

 

 
Ao sair de casa, Carlos notou que o ponteiro indicador de 
combustível marcava 3/4. Ao voltar, o indicador estava na marca 

de 1/2. Se a capacidade do tanque do carro de Carlos é de 50 
litros, quantos litros foram gastos? 
 
(A) 25 litros. 
(B) 37,5 litros. 
(C) 12 litros. 
(D) 12,5 litros. 
(E) 20 litros. 
 

 
Após uma consulta, o médico sugeriu que fosse marcada uma 
nova consulta após 120 dias.  Se a consulta inicial foi em uma 
segunda-feira, atendendo a sugestão do médico, esta nova 
consulta será em uma: 
 
(A) Quarta-feira. 
(B) Terça-feira. 
(C) Segunda-feira. 
(D) Quinta-feira. 
(E) Sexta-feira. 
 

 
Ao cadastrar a senha de três dígitos do seu banco, um cliente 
utilizou o número correspondente a terça parte do antecessor do 
ano de seu nascimento. Se este cliente nasceu em 1981, a senha 
cadastrada é:  
 
(A) 495. 
(B) 660. 
(C) 991. 
(D) 990. 
(E) 396. 
 

 
Um acampamento possui suprimentos suficientes para alimentar 
14 pessoas durante 45 dias. Entretanto, 18 pessoas chegaram 
ao acampamento, sem trazer suprimentos extras. Para quantos 
dias as reservas de alimentos serão suficientes? 
 
(A) 25 dias. 
(B) 27 dias. 
(C) 32 dias. 
(D) 35 dias. 
(E) 40 dias. 
 

 
Um freezer possui volume interno de 1,17 m³. O número máximo 
de potes de sorvete de 1,8dm³ que podemos armazenar neste 
freezer é de: 
 
(A) 1300 potes. 
(B) 130 potes. 
(C) 6500 potes. 
(D) 65 potes. 
(E) 650 potes. 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 
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Para a realização de uma obra, um engenheiro estimou que 
seriam necessários 15m³ de areia. Entretanto, ao final, foi 
constatado que seriam necessários mais 3m³ para finalizar a 
obra. Se, na primeira compra, foram gastos R$ 1.361,25 em 
areia, o valor da segunda compra será:  
 
(A) R$ 181,50. 
(B) R$ 544,50. 
(C) R$ 453,75. 
(D) R$ 363,00. 
(E) R$ 272,25. 
 

 
Uma pesquisa realizada com todos os estudantes de farmácia de 
uma universidade pública mostrou que 75% deles eram oriundos 
de escola pública. Se o total de alunos entrevistados na pesquisa 
é de 360, o número de estudantes que não vieram de escolas 
públicas é: 
 
(A) 90. 
(B) 270. 
(C) 180. 
(D) 36. 
(E) 18. 
 

 
Para preparar um bolo, são necessários 600g de farinha de trigo. 
Paulo deseja preparar 7 bolos, logo, precisará de: 
 
(A) 4,2 kg de farinha. 
(B) 42 kg de farinha. 
(C) 420 g de farinha. 
(D) 42 g de farinha. 
(E) 4,2 g de farinha. 
 

 
O estádio Aderbal Ramos da Silva, mais conhecido como estádio 
da Ressacada, de propriedade da Havaí Futebol Clube, tem seu 
gramado com dimensões de 105 metros de comprimento por 73 
metros de largura. A área do gramado do estádio da Ressacada 
é: 
 
(A) 178 m². 
(B) 356 m². 
(C) 7665 m². 
(D) 76650 m². 
(E) 1095 m². 
 

 

 
 

 
O processador de texto MS Word 2016 apresenta uma série de 
recursos para a criação de textos, tabelas, equações e muito 
mais. No entanto, os documentos gerados, ao serem enviados a 
terceiros, podem ser facilmente alterados. Para impedir essa 
prática, há um recurso que possibilita a inserção de uma senha 
nos documentos elaborados. Para obter esse recurso, o usuário 
deve utilizar a seguinte sequência no menu de opções do 
programa: 
 
(A) Página Inicial → Selecionar → Proteção de senha. 
(B) Revisão → Restringir Edição. 
(C) Inserir → Senha de proteção. 
(D) Exibir → Módulo de proteção → Senhas. 
(E) Selecionar → Restrição de proteção. 
 

 
O correio eletrônico é um dos diversos serviços oferecidos pela 
Internet, o qual possibilita a troca de mensagens de texto entre 
pessoas por todo o planeta. O uso desse serviço pode ser 
considerado como “local” quando o usuário utiliza um aplicativo 
instalado em seu computador, como por exemplo, o Outlook. No 
entanto, o internauta pode utilizar também esse serviço de forma 
“remota”, que é oferecido por instituições virtuais como HotMail; 
Gmail; IG e muitos outros. Essas instituições são chamadas de: 
 
(A) E-mails Clouds. 
(B) Provedores de e-mails. 
(C) Mensegers Sites. 
(D) E-mails Services. 
(E) Hospedeiros de Domínios. 

 

 
Na planilha eletrônica do MS Excel 2016 é possível se definir as 
margens laterais, superior e inferior do documento que será 
gerado, assim como a orientação vertical e horizontal do papel. 
Pode-se, ainda, indicar o tamanho do papel que será utilizado e 
a sua área de impressão. Todos esses recursos da planilha 
podem ser acessados, através do menu principal, pela opção: 
 
(A) Exibir → Área de impressão. 
(B) Página Inicial → Impressão. 
(C) Preferências. 
(D) Layout de Página. 
(E) Impressão → Documento. 

 

 
O nome do novo navegador da Microsoft que está disponível na 
versão 10 de seu sistema operacional é: 
 
(A) New Explorer. 
(B) IE2. 
(C) Microsoft Edge. 
(D) Internet Enterprise. 
(E) Experience Internet. 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Na tela inicial do sistema operacional Windows 10 temos, na 
parte inferior, uma barra de tarefas representada pela imagem 
abaixo.  
 

 

 
 

O ícone que está apontado por uma seta serve para acessar: 
 

(A) Os programas e/ou aplicativos utilizados recentemente. 
(B) O menu de programas gráficos e de multimídia. 
(C) A área de programas em geral e de periféricos instalados. 
(D) Uma janela de pesquisa rápida e de busca de aplicativos. 
(E) A interface de configuração de redes de comunicação com 

a Internet. 
 

 

 
 

 
A Constituição Federal tem como objetivo principal assegurar 
direitos e garantias fundamentais dos indivíduos que integram a 
nação brasileira. 
 

Dentre os inúmeros direitos e garantias fundamentais, o que não 
faz parte da Carta Magna brasileira? 
 

(A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o 
anonimato. 

(B) Ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória. 

(C) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei. 

(D) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal. 

(E) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer. 

 

 
A Licitação é um procedimento administrativo que tem por 
objetivo escolher a melhor proposta dentre aquelas que 
pretendem trabalhar para a Administração Pública, e a Lei n° 
8.666/1993 traz várias modalidades de licitação. 
A modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, 
é: 
 

(A) Concorrência. 
(B) Tomada de preço. 
(C) Concurso.  
(D) Convite.  
(E) Leilão.  

 
A Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) traz em 
seu diploma legal diversos direitos básicos do consumidor. 
Dentre eles, estão os direitos abaixo elencados, exceto: 
 
(A) A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos ou nocivos. 

(B) A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e 
a igualdade nas contratações. 

(C) A informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade, 
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem. 

(D) A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços. 

(E) A facilitação da defesa de seus direitos, salvo a inversão do 
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
experiências. 

 

 
A Lei n° 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal. O início do processo pode ser 
feito tanto de ofício quanto a pedido do interessado. 
O requerimento do interessado deve conter o seguinte dado:  
 
(A) Não exigência do endereçamento ao órgão ou autoridade 

administrativa a que se dirige. 
(B) Desnecessidade de identificação do interessado ou de 

quem o represente. 
(C) Informação do domicílio do requerente ou local para 

recebimento de comunicações. 
(D) Dispensável a formulação do pedido, com exposição dos 

fatos e de seus fundamentos. 
(E) Não exigência de data e assinatura do requerente ou de seu 

representante. 
 

 
O art. 37 da Constituição Federal traz em seu texto, seja de forma 
explícita ou implícita, os princípios que regem a administração 
pública. 
 
O princípio em que se espera que o agente público desempenhe 
sua função da melhor forma possível para que alcance melhores 
resultados é o princípio da: 
 
(A) Legalidade. 
(B) Eficiência. 
(C) Moralidade. 
(D) Publicidade. 
(E) Impessoalidade. 
 

 

QUESTÃO 30 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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Os direitos dos trabalhadores fazem parte do capítulo dos direitos 
sociais na Constituição da República, estando elencados no 
artigo 7° da Carta Magna brasileira. 
 
Qual alternativa contém o direito que não está de acordo com a 
legislação pátria? 
 
(A) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária 

ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que 
preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 

(B) Fundo de garantia do tempo de serviço. 
(C) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que 

percebem remuneração variável. 
(D) Remuneração do trabalho noturno inferior à do diurno. 
(E) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 

empregatício permanente e o trabalhador avulso. 
 

 
A Constituição Federal é tida como a lei “suprema” de uma 
nação, trazendo consigo os fundamentos que integram o País. 
 
Em seu art. 1°, são expostos os fundamentos da República 
Federativa do Brasil, dentre eles está: 
 
(A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
(B) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
(C) Dignidade da pessoa humana. 
(D) Garantir o desenvolvimento nacional. 
(E) Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  

 

 
O Brasil, atuando como Estado-nação em órgãos internacionais, 
possui princípios que servem como diretrizes na regência de 
suas relações internacionais. 
 
Faz parte o seguinte princípio: 
 
(A) Intervenção. 
(B) Prevalência dos direitos fundamentais.  
(C) Não autodeterminação dos povos.  
(D) Repúdio ao terrorismo e ao racismo.  
(E) Solução armada dos conflitos. 
 

 
Para a Lei n° 8.666/1993, que trata das Licitações Públicas, toda 
transferência de domínio de bens a terceiros é chamada de: 
 
(A) Obra. 
(B) Serviço. 
(C) Compra. 
(D) Seguro-Garantia. 
(E) Alienação. 
 

 

 
A Lei n° 3.820/60 foi responsável por criar o Conselho Federal e 
os Conselhos Regionais de Farmácia. Nela, são listados 
requisitos para que seja possível a inscrição no quadro de 
farmacêuticos dos Conselhos Regionais. 
 
Dentre os requisitos exigidos pela referida Lei, qual alternativa 
abaixo está de acordo com a legislação brasileira? 
 
(A) Ter alguns dos requisitos legais de capacidade civil. 
(B) Ser diplomado ou graduado em qualquer curso. 
(C) Estar com seu diploma registrado em qualquer repartição 

sanitária. 
(D) Não ser nem estar proibido de exercer a profissão 

farmacêutica. 
(E) Gozar de boa reputação por sua conduta pública, atestada 

por 1 (um) farmacêutico inscrito. 
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