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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ 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 04 (quatro) 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 RESPOSTAS 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.  

❖ O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e, em hipótese alguma, levará consigo o 

caderno de provas e nem o Cartão Resposta. 

❖ O CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS da prova discursiva será fornecida juntamente com o CARTÃO RESPOSTAS da prova 

objetiva de múltipla escolha, devendo, o candidato, ao seu término, obrigatoriamente, devolver ao fiscal o CARTÃO RESPOSTAS 

(prova objetiva) e o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS (prova discursiva) devidamente assinados, apenas, no local indicado, 

sem qualquer outro termo que identifique o candidato. 

❖ 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, o CARTÃO RESPOSTA E O CADERNO 

DE TEXTOS DEFINITIVOS 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. 

❖ Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 
 

 
ASSISTENTE 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, e UMA QUESTÃO da prova discursiva. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO I 
 

É assim que acontece a bondade 
Rubem Alves 

(...) 
O que pode ser ensinado são as coisas que moram no mundo de fora: 
astronomia, física, química, gramática, anatomia, números, letras, palavras. 
Mas há coisas que não estão do lado de fora, coisas que moram dentro do corpo. 
Estão enterradas na carne, como se fossem sementes à espera… 
Sim, sim! Imagine isto: o corpo como um grande canteiro! 
Nele se encontram, adormecidas, em estado de latência, as mais variadas sementes. 
Elas poderão acordar, como a Bela Adormecida acordou com um beijo. 
Mas poderão também não brotar. 
Tudo depende… 
As sementes não brotarão se sobre elas houver uma pedra. 
E também pode acontecer que, depois de brotar, elas sejam arrancadas… 
De fato, muitas plantas precisam ser arrancadas, antes que cresçam: 
as pragas, tiriricas, picões… 
Uma dessas sementes é a “solidariedade”. 
A solidariedade não é uma entidade do mundo de fora, 
ao lado de estrelas, pedras, mercadorias, dinheiro, contratos. 
Se ela fosse uma entidade do mundo de fora poderia ser ensinada e produzida. 
A solidariedade é uma entidade do mundo interior. 
Solidariedade nem se ensina, nem se ordena, nem se produz. 
A solidariedade tem de brotar e crescer como uma semente… 
Veja o ipê florido! 
Nasceu de uma semente. 
Depois de crescer não será necessária nenhuma técnica, 
nenhum estímulo, nenhum truque para que ele floresça. 
Angelus Silesius, místico antigo, tem um verso que diz: 
“A rosa não tem porquês. Ela floresce porque floresce”. 
O ipê floresce porque floresce. 
Seu florescer é um simples transbordar natural da sua verdade. 
A solidariedade é como o ipê: 
nasce e floresce. 
Mas não em decorrência de mandamentos éticos ou religiosos. 
Não se pode ordenar: “Seja solidário!” 
A solidariedade acontece como um simples transbordamento: 
as fontes transbordam… 
Já disse que solidariedade é um sentimento. 
É esse o sentimento que nos torna humanos. 
A solidariedade me faz sentir sentimentos que não são meus, que são de um outro. 
Acontece assim: eu vejo uma criança vendendo balas num semáforo. 
Ela me pede que eu compre um pacotinho das suas balas. 
Eu e a criança – dois corpos separados e distintos. 
Mas, ao olhar para ela, estremeço: 
algo em mim me faz imaginar aquilo que ela está sentindo. 
E então, por uma magia inexplicável, esse sentimento imaginado se aloja junto dos meus próprios sentimentos. 
Na verdade, desaloja meus sentimentos, pois eu vinha, no meu carro, com sentimentos leves e alegres, 
e agora esse novo sentimento se coloca no lugar deles. 
O que sinto não são meus sentimentos. 
Foram-se a leveza e a alegria que me faziam cantar. 
Agora, são os sentimentos daquele menino que estão dentro de mim. 
Meu corpo sofre uma transformação: 
ele não é mais limitado pela pele que o cobre. 
Expande-se. 
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Ele está agora ligado a um outro corpo que passa a ser parte dele mesmo. 
Isso não acontece nem por decisão racional, nem por convicção religiosa, nem por um mandamento ético. 
É o jeito natural de ser do meu próprio corpo, movido pela solidariedade. 
Pela magia do sentimento de solidariedade meu corpo passa a ser morada do outro. 
É assim que acontece a bondade. 
O menino me olhou com olhos suplicantes. 
E, de repente, eu era um menino que olhava com olhos suplicantes… 

 
Disponível em https://rubemalvesdois.wordpress.com/2010/09/11/e-assim-que-acontece-a-bondade/ 

 

 
1. De acordo com o TEXTO I, para Rubem Alves, a solidariedade 

é um sentimento que 
 

A) floresce com a ajuda de mandamentos religiosos. 
B) se aprende por meio de exemplos familiares. 
C) não se ensina, apenas deixa-se florescer. 
D) já faz parte da essência do ser humano. 
 

 

2. “Nele se encontram, adormecidas, em estado de latência, as 
mais variadas sementes”. O termo “latência” está relacionado 
com 
 

A) o tempo de reação, de preparação para algo acontecer. 
B) a passionalidade das pessoas diante das injustiças. 
C) período da infância em que aprendemos os valores. 
D) a atenção que devemos dar às pessoas próximas. 
 

 

3. No período “Estão enterradas na carne, como se fossem 
sementes à espera…”, ocorreu o fenômeno linguístico da 
crase  
 

A) por se tratar de uma expressão que indica tempo. 
B) por se tratar de uma locução adverbial feminina. 
C) por exigência da regência do nome “semente”. 
D) por exigência da regência do verbo “fossem”. 
 

 

4. Quanto à colocação pronominal, observa-se que, no período 
“Solidariedade nem se ensina, nem se ordena, nem se 
produz”, o pronome oblíquo “se” ocupa a posição 
 

A) enclítica, por causa do verbo no infinitivo. 
B) mesoclítica, porque o verbo está no futuro do presente. 
C) proclítica, por ser atraído por uma conjunção subordinativa. 
D) proclítica, por ser atraído por uma palavra com sentido 

negativo. 
 

 

5. “Não se pode ordenar: “Seja solidário!”. Assinale a alternativa 
que apresenta uma palavra acentuada pelo mesmo motivo que 
“solidário”. 
 

A) Para o dependente, a recaída tem sabor de derrota. 
B) O repórter divulgou informações falsas sobre o caso. 
C) Aquele senhor deixou o seu chapéu no banco do parque. 
D) Uma série de acontecimentos estranhos amedrontou a cidade. 
 
 
 

6. No período “Foram-se a leveza e a alegria que me faziam 
cantar”, o verbo “foram” está no plural porque concorda 
 

A) com o sujeito que está no plural. 
B) com o sujeito composto posposto a ele. 
C) com o sujeito que representa um coletivo. 
D) com o sujeito composto anteposto a ele. 

 

 

7. “As sementes não brotarão se sobre elas houver uma pedra”. 
A partícula “se” pode exercer diferentes funções nas orações, 
dependendo do papel que desempenha em relação aos outros 
elementos sintáticos. No caso do período destacado, a 
partícula “se” está exercendo função de 
 

A) pronome reflexivo. 
B) conjunção integrante. 
C) conjunção condicional. 
D) partícula apassivadora. 
 

TEXTO II 

 
Disponível em https://br.pinterest.com/pin/304274518572701992/. 

 
 

8. A partir da análise da charge do TEXTO II, é correto inferir que 
 

A) o preço da conta de luz é muito alto. 
B) os adultos enfrentam melhor os seus medos. 
C) os medos parecem maiores durante a infância. 
D) os medos das crianças são passageiros e podem ser 

ignorados. 
  
 
 
 

https://rubemalvesdois.wordpress.com/2010/09/11/e-assim-que-acontece-a-bondade/
https://br.pinterest.com/pin/304274518572701992/
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9. A oração “Hoje me dia morro de medo da conta de luz” foi 
construída em que voz verbal? 
 

A) passiva sintética. 
B) passiva analítica. 
C) ativa analítica. 
D) ativa. 
 
 

10. Em “Quando eu era criança tinha medo do escuro...”, os 
verbos destacados estão conjugados em que tempo e modo 
verbais? 
 

A) pretérito imperfeito do modo indicativo. 
B) pretérito perfeito do modo indicativo. 
C) pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 
D) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11. As impressoras são exemplos de periféricos muito utilizados 
tanto em redes domésticas como no trabalho. A respeito da 
configuração e do uso deste tipo de periférico, analise os itens 
a seguir: 
 

I. Impressoras que possuem somente conexão USB não podem 
ser compartilhadas com outros computadores em uma mesma 
rede ethernet, pois somente impressoras com suporte Wi-Fi 
possibilitam tal recurso. 

II. As impressoras com suporte à tecnologia bluetooth podem ser 
acessadas a partir de celulares que também suportem tal 
tecnologia. Para que um arquivo possa ser enviado a este tipo 
de impressora via celular, é necessária a realização de 
pareamento entre os dispositivos em questão. 

III. As chamadas impressoras matriciais não precisam de drivers 
para seu correto funcionamento em sistemas operacionais 
Windows. 
 
É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) em I, II e III. 
 

 

12. No software Microsoft Word 2013, há um caminho específico 
pelo qual se pode atribuir números no início da página sem que 
haja perda no formato da página e sem interferência no corpo 
do texto. Escolha a alternativa que represente o caminho 
correto para realização dessa tarefa. 
 

A) Aba “Layout da Página” >> Seção “Texto” >> Selecionar 
“Símbolos” >> Selecionar “Numerar Páginas do Início”. 

B) Aba “Layout da Página” >> Seção “Ilustrações” >> Selecionar 
“Números de Páginas do Word”. 

C) Aba “Inserir” >> Seção “Cabeçalho e Rodapé” >> Selecionar 
“Número de Página” >> Selecionar “Início de Página”. 

D) Aba “Revisão” >> Seção “Citações e Bibliografia” >> 
Selecionar “Numerais e Pronomes”. 

 

13. Das opções de configurações disponíveis no Windows 10, 
assinale a única opção que não consta no referido sistema 
operacional: 
 

A) Siri. 
B) Cortana. 
C) Rede e Internet. 
D) Sistema. 

 

 

14. No software Microsoft Excel 2013, a seção “Estilos”, disponível 
na aba “Página Inicial”, permite o uso de três funções para 
melhor organização das planilhas no aplicativo. Assinale a 
alternativa que contenha as três funções que fazem parte 
desse grupo. 
 

A) Formatar Quadro, Selecionar Comandos e Marcação de 
Entrada. 

B) Selecionar Borda, Espessura de Linha e Achatamento de 
Coluna. 

C) Estilos de Formatação, Inserir Organograma, ExcelArt. 
D) Formatação Condicional, Formatar como Tabela e Estilos de 

Célula.  
 

 

15. Os dispositivos de armazenamento podem ser classificados 
em três diferentes tipos. Com base em seus conhecimentos 
sobre esse assunto, selecione a alternativa correspondente 
aos tipos de dispositivos de armazenamento que existem. 
 

A) Por meios Offline, Online e Híbrido. 
B) Por meios Físicos, Analógicos e Digitais. 
C) Por meios Magnéticos, Óticos e Eletrônicos. 
D) Por meios Voláteis, Não-Voláteis e Buffers. 

 

 

16. Nos menus de Caixa de Entrada dos correios eletrônicos (e-
mails) é possível visualizar algumas informações que 
aparecem nas linhas principais das mensagens recebidas. 
São informações comumente presentes nos e-mails recebidos 
em Caixas de Entrada: 
 

A) título do e-mail, destinatário, provedor. 
B) título do e-mail (assunto), remetente, parte da mensagem e 

data/horário. 
C) remetente, destinatário, horário e endereço de e-mail. 
D) destinatário, provedor, sistema operacional e data. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

17. Os seguintes números estão dispostos em uma sequência: 1, 
3, 2, 5, 4, 8, 7, X 
 

Assinale o valor de X para que o próximo termo obedeça a 
sequência.  

 

A) 12 
B) 11 
C) 10 
D) 9 
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18. Seja uma esfera de raio 𝑟. É correto afirmar que seu volume é 
dado por 

 

A) 𝑉 = 𝑟3 

B) 𝑉 = 2𝜋𝑟 

C) 𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3 

D) 𝑉 = 4𝜋𝑟² 

 

 
19. Um livro contém 150 páginas, totalmente numeradas. Assinale 

a alternativa que indica a quantidade de algarismos utilizados 
para numerar todas as páginas. 
 

A) 315 algarismos 
B) 327 algarismos 
C) 357 algarismos 
D) 342 algarismos 
 

 

20. Com os números 2, 3, 4, 5 e 7 são formados números de 4 
dígitos distintos. Escolhendo um desses números formados ao 
acaso, assinale a alternativa que indica corretamente a 
probabilidade de ele ser par. 
 

A) 𝑃 =
1

5
 

B) 𝑃 =
2

5
 

C) 𝑃 =
3

5
 

D) 𝑃 =
4

5
 

RASCULHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Analise as afirmativas a seguir sobre a postura profissional: 
 

I. A postura no trabalho envolve, entre outros aspectos, a 
importância de cada profissional dar o melhor de si na 
execução de suas atribuições. 

II. No ambiente trabalho, deve ser valorizado aquele profissional 
que acredita saber tudo, já que ele acaba sendo insubstituível.  

III. Uma boa postura profissional é incompatível com a arrogância 
e o autoritarismo, exceto se resultarem em lucros ou redução 
de custos para a organização. 

 

É correto o que se afirma  
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 

 

22. Maria das Dores, servidora pública, resolveu ir trabalhar com 
uma minissaia transparente. Ao ingressar no gabinete do 
Prefeito, ela causou diversas reações nos colegas de trabalho. 
Paulo foi o primeiro a sair do recinto, com olhar de reprovação. 
Já Sandro elogiou a roupa de Maria das Dores, afirmando que 
ela estava muito sensual. Por fim, Rita deu apenas um bom 
dia para Maria das Dores e foi para a sala de reuniões com o 
Secretário de Administração. Nesse caso, é correto afirmar 
que 

 

A) todos os servidores públicos tiveram comportamento 
profissional exemplar diante da situação.  

B) a reação de Paulo é oposta à reação de Sandro, mas isso não 
significa que ambos tiveram uma postura errada perante Maria 
das Dores. 

C) a postura profissional de Maria das Dores está correta, pois a 
mesma não pode ser censurada pela roupa que usa para 
trabalhar, enquanto Rita errou por dar apenas um bom dia. 

D) nenhum dos servidores públicos soube se portar corretamente 
na situação em questão. 

 

 

23. Assinale a alternativa que indica o que não pode ser 
considerado uma qualidade do servidor que presta 
atendimento nas repartições públicas. 

 

A) ser pontual 
B) proatividade 
C) ter bom senso 
D) estar bem perfumado 
 

 

24. Assinale a alternativa que indica uma característica básica do 
método eletrônico de arquivamento de documentos 

 

A) planilhamento 
B) sondagem 
C) digitalização 
D) inteligência artificial 
 

25. Sobre o atendimento ao público, assinale a alternativa correta. 
 

A) Se não houver uma solução para o problema do usuário, o 
servidor deve encerrar o atendimento sem maiores 
explicações. 

B) O atendimento ao público nem sempre será célere ou 
instantâneo, pois há casos que demandam uma resposta mais 
complexa da Administração Pública. 

C) No atendimento, o servidor deve seguir estritamente a ordem 
legal de usuários com prioridade, a qual somente pode ser 
quebrada para dar preferência a juízes, delegados, defensores 
públicos e promotores de justiça. 

D) No atendimento ao público, é melhor o servidor dar uma 
resposta curta e errada do que responder que não sabe como 
pode ser resolvido o problema do usuário. 

 

 

26. Acerca das técnicas de arquivamento, analise as afirmativas a 
seguir: 
 

I. O arquivamento por assunto resulta da aplicação 
concomitante dos métodos alfabético e numérico. 

II. O método numérico é sempre cronológico. 
III. Atualmente, o método geográfico vem sendo substituído pelo 

método alfabético. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 

 

 

27. No arquivamento de documentos, a sigla MDA significa 
 

A) memória de documentos arquivados. 
B) memória documental avançada. 
C) massa documental acumulada. 
D) massa de documentos arquivados. 

 

 

28. Analise as afirmativas a seguir sobre a etiqueta empresarial: 
 

I. Atualmente, as chamadas soft skills têm sido valorizadas no 
contexto da etiqueta empresarial.  

II. Quanto mais extrovertido e indiscreto for o profissional no 
ambiente de trabalho, mais ganhará a confiança e o respeito 
dos seus superiores. 

III. A etiqueta empresarial tem por base os ensinamentos 
recebidos de pai para filho, os quais, bem ou mal, se estendem 
para o convívio com amigos, familiares e colegas de trabalho. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 
 
 



 

 

 

  

~ 7 ~ 
 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

29. Sobre os ofícios, assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) Os ofícios com assinatura digital têm o mesmo valor legal 
daqueles com assinatura à mão. 

B) O ofício institucional se caracteriza por constar sempre um 
pedido de providências entre órgãos públicos. 

C) O ofício oriundo de um órgão colegiado não precisa ser 
necessariamente assinado por todos os membros que o 
compõem. 

D) Não é obrigatório numerar o ofício que contém apenas uma 
página. 

 

 

30. Acerca das atas e memorandos, analise as afirmativas a 
seguir: 
 

I. A ata e o memorando diferem quanto à forma, mas têm a 
mesma finalidade. 

II. Todo memorando deve conter o endereçamento. 
III. Na identificação do signatário do memorando, o cargo 

ocupado por pessoa do sexo feminino deve ser flexionado no 
gênero feminino. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 

 

31. Assinale a única alternativa que trata de fecho das 
comunicações em ofício. 

 

A) Respeitosamente 
B) Preliminarmente 
C) Primeiramente 
D) Finalmente 
 

 

32. Analise as afirmativas a seguir sobre o Conselho Federal de 
Farmácia: 
 

I. O mandato dos membros do Conselho Federal é privativo de 
farmacêuticos de nacionalidade brasileira, será gratuito, 
meramente honorífico e terá a duração de quatro anos. 

II. Perderá o mandato o conselheiro federal que, sem prévia 
licença do Conselho, faltar a três reuniões plenárias 
consecutivas, sendo sucedido pelo suplente.  

III. O mandato da diretoria do Conselho Federal terá a duração de 
dois anos, sendo seus membros eleitos através do voto direto 
e secreto, por maioria absoluta. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 
 
 

33. Assinale a única alternativa que não trata de atribuição do 
Conselho Federal de Farmácia. 

 

A) organizar o regimento interno dos Conselhos Regionais de 
Farmácia  

B) julgar em última instância os recursos das deliberações dos 
Conselhos Regionais de Farmácia 

C) realizar reuniões gerais dos Conselhos Regionais de Farmácia 
para o estudo de questões profissionais de interesse nacional 

D) organizar o Código de Deontologia Farmacêutica 
 

 

34. De acordo com a Lei Federal nº 3.820/60, que criou o 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, o 
profissional de Farmácia, para o exercício de sua profissão, é 
obrigado 

 

A) ao pagamento de anuidade ao Conselho Federal até 31 de 
julho de cada ano.  

B) a gozar de boa reputação por sua conduta pública, atestada 
por 3 (três) médicos. 

C) ao registro no Conselho Regional de Farmácia a cuja 
jurisdição estiver sujeito. 

D) ao pagamento de anuidade ao Conselho Federal até 31 de 
dezembro de cada ano. 

 

 

35. Sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I. Medicamento é toda droga ou matéria-prima aditiva ou 
complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em 
insumos farmacêuticos, quando for o caso, e seus recipientes. 

II. Droga é toda substância ou matéria-prima que tenha a 
finalidade medicamentosa ou sanitária.  

III. Ervanaria é todo produto tecnicamente elaborado para atender 
às necessidades dietéticas de pessoas em condições 
fisiológicas especiais. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 

 

 

36. Sobre as farmácias, assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) Para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza, 
exige-se, dentre outras condições, que esteja presente 
farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. 

B) A farmácia privativa de unidade hospitalar ou similar destina-
se exclusivamente ao atendimento de seus usuários. 

C) Para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza, 
exige-se, dentre outras condições, que disponha de 
equipamentos necessários à conservação adequada de 
imunobiológicos. 

D) Não poderão as farmácias, ainda que para atendimento à 
população, dispor de vacinas para o combate a eventual 
epidemia, as quais serão aplicadas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) ou em rede hospitalar privada. 
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37. Analise as afirmativas a seguir sobre o Decreto Federal nº 
74.170/74: 
 

I. Nenhuma farmácia poderá manter laboratório de análises 
clínicas. 

II. O comércio dos medicamentos homeopáticos e alopatas está 
livre de controle sanitário.  

III. As farmácias e drogarias poderão fracionar medicamentos, 
desde que garantidas as características asseguradas no 
produto original registrado, ficando a cargo do órgão 
competente do Ministério da Saúde estabelecer, por norma 
própria, as condições técnicas e operacionais, necessárias à 
dispensação de medicamentos na forma fracionada. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 

 

38. Com base nas disposições do Decreto Federal nº 85.878/81, 
é correto afirmar que se trata de atribuição privativa do 
profissional farmacêutico 

 

A) a fiscalização sanitária e técnica de empresas que atuam na 
área da saúde e da assistência social.  

B) a elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias 
técnico-legais relacionados com atividades, produtos, 
fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza 
farmacêutica. 

C) a análise da preservação da flora e da fauna na elaboração de 
medicamentos orgânicos. 

D) a perícia para fins de concessão de benefício previdenciário 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social. 

 

 
39. Analise as afirmativas a seguir sobre o Código de Ética 

Farmacêutica (Resolução nº 596/2014 do Conselho Federal 
de Farmácia): 
 

I. A dimensão ética farmacêutica é determinada em todos os 
seus atos, sem qualquer discriminação, pelo benefício ao ser 
humano, ao meio ambiente e pela responsabilidade social. 

II. O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda 
que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou delegar 
no exercício da profissão.  

III. O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia 
técnica e sem a inadequada interferência de terceiros, 
tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade 
política, religiosa ou outra forma de exploração em desfavor da 
sociedade. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) em I, II e III. 
B) apenas em I. 
C) apenas em I e III. 
D) apenas em II e III. 
 

40. De acordo com a Resolução nº 648/2017 do Conselho Federal 
de Farmácia, ao término de qualquer etapa de fiscalização, 
determinada por ordem de serviço expedida pelo Presidente 
ou, na sua ausência, por qualquer membro da Diretoria do 
CRF, os fiscais deverão apresentar relatório das atividades 
realizadas, consolidando em 

 
A) 30 (trinta) dias úteis. 
B) 15 (quinze) dias úteis. 
C) até 30 (trinta) dias corridos. 
D) até 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente. 

 

PROVA DISCURSIVA 
 

O mundo está vivendo um momento que exige de cada 
habitante um compromisso pela saúde de todos. O advento do 
coronavírus mudou radicalmente o cotidiano das pessoas e as 
formas de se relacionar e de se comunicar, exigindo de todos 
hábitos mais constantes de higiene e de distanciamento social. 
Todas essas transformações causaram muitos impactos na 
economia, nas relações sociais e familiares, na saúde e na 
ciência. Fomos sobrecarregados por uma avalanche de 
informações diariamente, além de muitas fake news, que só 
pioraram a situação caótica que estamos ainda vivenciando. 

 
A propósito da importância da ciência para a sociedade, 

observe o texto motivador a seguir: 
 

 
 

 

A importância da ciência, tecnologia e inovação 
para a sociedade 

 
Benigno Núñez Novo 

 
Ciência (do latim scientia, traduzido por "conhecimento") 

refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemáticos. Em 
sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir 
conhecimento baseado no método científico bem como ao corpo 
organizado de conhecimento conseguido através de tais 
pesquisas. 
         Ciência, tecnologia e inovação são fundamentais para o 
avanço da sociedade. A ciência permite a humanidade 
compreender um pouco mais sobre a natureza, a ciência é 
importante na nossa vida pois nos ajuda a ter uma qualidade de 
vida melhor, pois através da ciência muitas doenças foram 
eliminadas. A ciência possibilita avanços na saúde, alimentação, 
energia e outros. 
         A ciência está mais presente do que imaginamos, nas 
pequenas coisas do cotidiano. Podemos começar com o 
desenvolvimento tecnológico. Seus benefícios estão presentes 
em toda a nossa rotina, facilitando serviços diários e atividades 
que, hoje, não imaginamos de outra forma. 
 
Disponível em https://jus.com.br/artigos/82237/a-importancia-da-ciencia-

tecnologia-e-inovacao-para-a-sociedade. Acesso em 04/01/2020. 

 

https://benignonovo.jus.com.br/publicacoes
https://jus.com.br/artigos/82237/a-importancia-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-para-a-sociedade
https://jus.com.br/artigos/82237/a-importancia-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-para-a-sociedade
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Proposta 
 

Considerando o momento conflituoso que estamos vivendo, em que algumas pessoas leigas pretendem desprestigiar e negar a 

contribuição científica, elabore um texto dissertativo-argumentativo defendendo a importância da ciência, das pesquisas e dos seus 

resultados para o avanço econômico, tecnológico e a proteção da humanidade.  
 

Lembramos que, conforme disposto no edital, seu texto deverá conter um mínimo de 20 e máximo 30 linhas. 
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