
 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF/PR 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 45 (quarenta e cinco) questões; 

- contém 01 (uma) prova discursiva com 04 (quatro) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas e da Folha Definitiva da Prova Discursiva. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 
longo do texto estão citados nas questões.  
 

O protagonismo do farmacêutico na mídia em tempos de pandemia 
 

                     Por Wandy Ribeiro 
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Em meio a um cenário de calamidade instalado no sistema de saúde, em decorrência da 

pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), os farmacêuticos fazem parte de um 

dos principais grupos que atuam na linha de frente no combate ao vírus. Sendo assim, o trabalho 

desses profissionais ____ ganhado ____ nos meios de comunicação. Em diversos veículos, o 

protagonismo do farmacêutico tem sido retratado, no âmbito da prestação de serviço à 

sociedade, devido ____ ações de enfrentamento à doença. 

No portal G1, por exemplo, o papel do farmacêutico no uso racional de medicamentos, 

principalmente, durante esse período de escassez de muitos fármacos e itens nas farmácias, foi 

bastante lembrado. Além disso, o site do grupo Globo também chama a atenção para o fato de 

que os farmacêuticos são os profissionais responsáveis por adotar práticas de dispensação 

seguras desses produtos, otimizando a farmacoterapia, a fim de garantir a segurança, a saúde, 

a qualidade de vida e a efetividade no tratamento dos pacientes. 

Já o Estadão publicou uma matéria falando sobre a disponibilidade dos farmacêuticos ____ 

toda a população em meio à pandemia. Para isso, o jornal publicou um artigo da farmacêutica 

Simone Esser, em que ela explica como tem atuado no gerenciamento da sua equipe de 

funcionários, em uma rede de farmácias de São Paulo (SP), durante o período de calamidade 

ocasionado pelo surto. O artigo fala da importância dos farmacêuticos no reforço das 

recomendações dos principais órgãos de saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

por exemplo. Nesse sentido, Simone explica que a maior preocupação da rede em que atua é 

garantir a segurança dos funcionários e dos pacientes. Ela ainda comenta que orienta suas 

equipes sobre uso e descarte corretos dos materiais. 

 
(Fonte: https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-

tempos-de-pandemia-2 - Texto adaptado especialmente para esta prova.) 
 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 
das linhas 04 (duas ocorrências), 06 e 13. 
 

A) têm – repercussão – as – à 
B) tem – repercussão – às – a  
C) tem – repercução – à – à 

D) têm – repercução – as – a  
E) tem – repercussão – à – à  
 

 

QUESTÃO 02 – Considere as seguintes afirmações sobre a forma verbal “fala” (l. 17). 
 

I. Está sendo empregada de modo figurado, ainda que correto, e mantém-se a correção e o sentido 

do texto se esse verbo for substituído por “trata”.  
II. Se fosse substituída por “alude”, não haveria necessidade de qualquer outra alteração para 

preservar a correção e o sentido do texto. 
III. A forma verbal “disserta” pode substituir “fala”, mas seria necessária a troca da preposição “de” 

por “sobre”.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 
B) Apenas III.  
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 

https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-tempos-de-pandemia-2
https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-tempos-de-pandemia-2
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QUESTÃO 03 – A expressão “no âmbito da” (l. 05) poderia ser substituída por qualquer das 
alternativas a seguir, mantendo a correção linguística e o sentido do texto, EXCETO por: 
 
A) com relação à  
B) no tocante à  
C) conforme à  

D) concernente à  
E) no que diz respeito à 
 

 
QUESTÃO 04 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 
(  ) “Sendo assim” (l. 03) introduz um período que apresenta uma conclusão em relação ao que foi 

expresso no período anterior. 
(  ) “Além disso” (l. 09) e “Já” (l. 13) correspondem, respectivamente, a “Ademais” e “Por sua vez”. 
(  ) “a fim de” (l. 11), locução com sentido de finalidade, não corresponde, no contexto dado, a “com 

o intuito de”. 
(  ) As duas ocorrências de “em que” (l. 15 e l. 19) correspondem, respectivamente, a “no qual” e “na 

qual”. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) V – F – F – F. 
B) V – V – V – F. 
C) F – F – V – V.  
D) F – V – V – V. 
E) V – V – F – V.  
 

 
QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca do emprego de vírgulas no texto. 
 
A) A vírgula da l. 01, assim como a da l. 02, foi empregada para isolar uma oração com função de 

advérbio. 
B) A mesma regra de pontuação determina que os termos “por exemplo” e “principalmente” (linhas 

07 e 08) fiquem entre vírgulas. 

C) As vírgulas após “segurança” e “saúde” (l. 11) justificam-se porque o trecho é uma enumeração. 
D) A primeira vírgula da l. 15 introduz uma oração de teor explicativo. 
E) A inserção de uma vírgula após “explica” (l. 19) acarretaria erro na estrutura do texto. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 06 – Considere o conjunto universo S = {xZ tal que -7 x 7}, no qual escolhemos os 

subconjuntos: 
 
A= {xN tal que 3 x <7}   
B= {xZ tal que -2< x 5}   
C= {xZ tal que -4 x 4}   
 
Então, o conjunto resultante das operações ((AB)C) é: 

 
A) {5}. 
B) {-4,-3,-2}. 
C) {3,4,5}. 
D) {0, 1, 2}. 
E) {-4,-3,-2,-1, 0, 1,2}. 
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QUESTÃO 07 – No município de Felicidades, existem 7 farmácias em diferentes ruas da cidade. 
Considerando que um fiscal farmacêutico deseja visitar todas essas farmácias uma única vez, quantos 
possíveis roteiros podem ser organizados para definir a ordem de visitas? 
 
A) 128. 
B) 720. 

C) 1.024. 
D) 2.520. 
E) 5.040. 
 

 

QUESTÃO 08 – A sentença composta: Nego que a farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas 
e tem caixa eletrônico é equivalente à sentença: 
 

A) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas, mas tem caixa eletrônico. 
B) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas ou não tem caixa eletrônico. 
C) A farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas e não tem caixa eletrônico. 
D) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas e não tem caixa eletrônico. 
E) A farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas ou tem caixa eletrônico. 
 

 

QUESTÃO 09 – Na farmácia popular existem: 208 caixas de 8 comprimidos de acetilsalicílico, 1.028 
caixas de 8 comprimidos de dipirona, 620 caixas de 12 comprimidos de ibuprofeno e 580 caixas de 
12 comprimidos de paracetamol. Se uma caixa for selecionada ao acaso, a probabilidade de ser uma 
caixa de ibuprofeno é: 
 
A) 8,54%. 
B) 23,81%. 
C) 25,45%. 
D) 32,40%. 
E) 42,20%. 
 

 

QUESTÃO 10 – Três fiscais farmacêuticos do município, André, Daniel e Flávio, trabalham nas regiões 
A, B e C, onde atuam nas áreas de revisão dos relatórios, verificação do exercício profissional e 

organização de eventos, não respectivamente nessa ordem. Considere que: 
 
 Flávio trabalha na organização de eventos. 
 O fiscal que trabalha na região A atua na verificação do exercício profissional. 
 André não trabalha na região C e não trabalha na revisão de relatórios. 
 
A partir dessas informações, é correto afirmar que o fiscal que trabalha na região A e aquele que atua 
na revisão dos relatórios são, respectivamente: 

 
A) André e Flávio. 
B) Flávio e Daniel. 
C) Flávio e André. 
D) André e Daniel. 
E) Daniel e Flávio. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 – André estava trabalhando e verificou que seu computador estava com comportamento 
estranho. Ele chamou Thiago da área de TI, que verificou que o computador de André estava infectado 
com um Malware. Esse tipo de vírus, normalmente: 
 

I. Rouba os dados dos usuários. 
II. Criptografa ou exclui seus dados. 

III. Bombardeia o usuário de anúncios. 
IV. Só pode ser encontrado em computadores, não consegue atingir dispositivos móveis. 
 
Quais informações dadas por Thiago estão corretas? 
 
A) Apenas I. 

B) Apenas III. 
C) Apenas I e IV. 
D) Apenas I, II e III. 
E) I, II, III e IV. 
 

 
QUESTÃO 12 – Em relação aos aplicativos para segurança, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, 

associando os tipos de software às suas funções. 
 
Coluna 1 
1. Antivírus. 
2. Antispywares. 
3. Firewalls. 
 
Coluna 2 
(  ) São instalados especialmente para detectar e eliminar vírus do tipo spywares e adwares. São 

geralmente muito eficazes, pois são instalados exclusivamente para eliminar os tipos de ameaça 
do tipo spywares e adwares. 

(  ) São utilizados para monitorar o tráfego da rede e barrar, quando identificados, conteúdos 
potencialmente perigosos. Para que um conteúdo passe pela sua “barreira”, ele deve atender a 
uma série de medidas de segurança.  

(  ) São programas voltados à detecção e eliminação de praticamente todos os tipos de malwares, 
eles são instalados com o objetivo de fazer uma varredura constante nos dispositivos, buscando 
aplicativos com códigos e ações suspeitas e, caso haja, eles alertarão o usuário. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 3 – 1. 
C) 3 – 1 – 2. 
D) 1 – 3 – 2. 
E) 3 – 2 – 1. 
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QUESTÃO 13 – Anne está utilizando o Gmail para redigir um e-mail que será encaminhado para seus 
colegas. Após terminar de redigir o texto, incluiu os endereços de e-mail de todos os interessados, 
conforme imagem abaixo: 
  

 
 

Analisando essa imagem, podemos dizer que: 
 
I. Somente Ana consegue ver todos os colegas para o qual Anne está enviando e-mail. 

II. Regina e Lucimar não receberão os anexos que foram incluídos no e-mail. 
III. José, João e Maria conseguem ver que Ana recebeu o e-mail, porém não sabem que Regina e 

Lucimar também estão copiadas. 
 
Quais informações estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 14 – Karina precisa inserir um gráfico no seu documento que está sendo criado dentro do 
Microsoft Word 2013. Essa opção está disponível na guia: 
 
A) Exibição. 
B) Design. 

C) Página Inicial. 
D) Layout da Página. 
E) Inserir. 
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QUESTÃO 15 – Luiza é gerente de uma loja e está fazendo o controle das vendas dos seus três 
vendedores, para depois realizar o pagamento das comissões, sendo assim, a seguinte planilha foi 
gerada: 
 

 
 
Luiza pesquisou no google algumas funções e encontrou a seguinte função:                                       

SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma]). Se Luiza digitasse a seguinte fórmula na célula 
selecionada: =SOMASE(A3:B11;"Ana";B3:B11), qual seria o resultado? 
 
A) 3. 
B) 700,55. 
C) 1260,33. 
D) Erro de sintaxe, pois foi colocado aspas entre o nome Ana. 

E) Erro, pois essa fórmula não existe no Excel. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 16 – De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, considere o seguinte caso 
hipotético: um consumidor adquire duas caixas de um medicamento em farmácia, para um tratamento 
farmacológico prescrito de 60 dias; ao abrir a segunda caixa para dar continuidade ao tratamento, 
verifica que estão faltando dois comprimidos dentro da embalagem não violada. Sendo assim, para 

reclamar à farmácia, o consumidor tem um prazo de até ____ dias a contar da ____________ do 
medicamento; se o consumidor decidir pela substituição do produto, a farmácia _______ substituí-lo. 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 
A) 30 – data da compra – deverá 
B) 60 – constatação do defeito – poderá 
C) 90 – data da compra – deverá 
D) 30 – constatação do defeito – deverá 
E) 90 – data da compra – poderá 
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QUESTÃO 17 – Em relação ao que pode ser considerado crime contra a saúde pública, considerando 
o Decreto-Lei nº 2.848/1940, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 
falsas. 
 
(  ) O farmacêutico que atuar no Paraná em atividade farmacêutica por mais de 90 dias sem a devida 

inscrição no CRF-PR. 

(  ) A exposição à venda de medicamento com origem ignorada. 
(  ) Aquisição de medicamentos pelo consumidor final, adquiridos de estabelecimento sem 

responsável técnico. 
(  ) Fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, quando obrigatório. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – V – V.  

B) V – V – F – V.  
C) F – V – F – V.  
D) V – F – V – F.  
E) F – F – V – F.  
 

 
QUESTÃO 18 – Toda pesquisa com seres humanos deve ser submetida a um Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), que tem uma organização e composição específica. Sendo assim, analise as assertivas 
a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 
(  ) Deverá ser constituído por colegiado com número inferior a 7 (sete) membros. 
(  ) Sua constituição não obriga incluir a participação de profissionais da área de saúde, das ciências 

exatas, sociais e humanas. 
(  ) Pode ter até a metade de seus membros pertencentes a diferentes categorias profissionais. 
(  ) Seus integrantes devem isentar-se da tomada de decisão, quando diretamente envolvidos na 

pesquisa em análise. 
(  ) Seus integrantes podem receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, 

hospedagem e alimentação. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F – V.  
B) V – V – F – V – F.  
C) F – V – F – V – V.  
D) V – F – V – F – F.  
E) F – V – V – F – V.  
 

 
QUESTÃO 19 – De acordo com o Sistema Único de Saúde, o dever do Estado de _______ a saúde 
consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem ______ os riscos de 
doenças e de outros agravos e o estabelecimento de condições que _________ acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado 
________ o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) garantir – reduzir – assegurem – não exclui 
B) fomentar – reduzir – assegurem – substitui 
C) garantir – erradicar – proporcionem – não exclui 
D) fomentar – reduzir – assegurem – não exclui 
E) garantir – erradicar – proporcionem – substitui 
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QUESTÃO 20 – Considerando o que consta na Lei Federal nº 8.142/1990, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 
 

Coluna 1 
1. Conselho de Saúde. 
2. Conferência de Saúde. 
 

Coluna 2 
(  ) O Poder Executivo pode convocar. 
(  ) Tem caráter permanente e deliberativo. 
(  ) Representantes de vários segmentos sociais e escolhidos para cada reunião convocada. 
(  ) Instância onde o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não possui 

representação obrigatória. 
(  ) Instância desnecessária para repasse regular de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 

cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelo Município. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 1 – 2 – 2. 
B) 2 – 2 – 1 – 2 – 1. 
C) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 
D) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

E) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 
 

 

QUESTÃO 21 – O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede 
de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo 
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais. A partir do 
enunciado e considerando a Lei nº 11.343/2006, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais 
gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado onde se localize o 
estabelecimento no qual se dará a internação. 

(  ) São considerados dois tipos de internação: a voluntária e a por demanda espontânea. 
(  ) A internação voluntária deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que 

optou por este regime de tratamento, e seu término dar-se-á por determinação do médico 
responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. 

(  ) É possível a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas 
acolhedoras.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – V. 

B) F – V – F – F. 
C) F – F – V – V. 
D) V – F – V – V. 
E) V – F – V – F. 
 

 

QUESTÃO 22 – Sobre exemplos de crimes contra as relações de consumo, sujeitos a detenção de 2 
a 5 anos, ou multa, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em 
condições impróprias ao consumo. 

B) Fraudar preço por meio de aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na 
prestação dos serviços. 

C) Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador por sistemas de entrega ao consumo por 
intermédio de distribuidores ou revendedores. 

D) Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre 
a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou 
divulgação publicitária. 

E) Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, 
em proveito próprio ou de terceiros. 
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QUESTÃO 23 – A Lei Federal nº 8.429/1992 versa sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional. A partir do enunciado, analise as assertivas a 
seguir quanto aos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito e assinale 
a alternativa correta. 
 

I. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

II. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 
ou atividade na administração pública direta, indireta ou fundacional. 

III. Receber vantagem econômica, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 
declaração a que esteja obrigado. 

IV. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio. 
 

A) Apenas I e III estão corretas. 
B) Apenas II, III e IV estão incorretas. 
C) Apenas II e III estão corretas. 
D) Apenas III e IV estão incorretas. 
E) Apenas I, II e III estão corretas. 
 

 

QUESTÃO 24 – Considerando a Lei nº 9.503/1997, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 
1. Infração gravíssima; penalidade: multa (3 vezes).  
2. Infração gravíssima; penalidade: multa. 
3. Infração gravíssima; penalidade: multa (10 vezes) e suspensão do direito de dirigir. 

4. Infração gravíssima; penalidade: multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir. 
5. Infração média; penalidade: multa. 
 

Coluna 2 
(  ) Dirigir veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência. 
(  ) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação. 
(  ) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 

(  ) Deixar o condutor, envolvido em acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro à vítima, 
podendo fazê-lo. 

(  ) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.  
B) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.  
C) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.  
D) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.  
E) 4 – 2 – 5 – 1 – 3.  
 

 
QUESTÃO 25 – A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada em dezembro de _____ 

pela ______________________, e está organizada em ____ artigos. Esta Declaração representa ”o 
ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo 
e cada órgão da sociedade [...] esforce-se [...] por promover o respeito a esses ____________, e 
[...] por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os 
povos dos próprios Países-Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição”. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) 1945 – Organização Mundial da Saúde – 40 – deveres e liberdades 
B) 1948 – Organização das Nações Unidas – 30 – direitos e liberdades 
C) 1948 – Organização das nações Unidas – 40 – deveres e liberdades 
D) 1945 – Organização das Mundial da Saúde – 30 – direitos e liberdades 
E) 1948 – Liga das Nações – 40 – direitos e liberdades 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICOS 
 
QUESTÃO 26 – A Lei Federal nº 13.021/2014 permitiu a realização do serviço de vacinação em 

farmácias; considerando a farmácia que realiza este serviço no estado do Paraná, analise as seguintes 
assertivas e assinale a alternativa correta. 
 

I. O Responsável Técnico pela farmácia deve ser o Farmacêutico devidamente capacitado junto ao 
CRF-PR para o serviço de vacinação. 

II. A vacinação pode ocorrer no domicílio do paciente em determinadas situações. 
III. É exigida prescrição médica para aplicação das vacinas em geral. 
IV. Pode ser fornecido ao consumidor o cartão de vacinação referente ao serviço prestado. 
 
A) Todas estão corretas. 
B) Todas estão incorretas 

C) Apenas II está correta. 
D) Apenas I e II estão corretas. 
E) Apenas II, III e IV estão incorretas. 
 

 
QUESTÃO 27 – “Ampliar o limite de competência do exercício profissional, conforme o currículo 
escolar ou mediante curso ou prova de especialização realizado ou prestada em escola ou instituto 

oficial”, é uma competência do ________________, descrita na(o) _______________. 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 
A) Sistema Conselho Federal/Regional de Farmácia – Lei Federal nº 3.820/1960 
B) Conselho Regional de Farmácia – Lei Federal nº 9.120/1995 
C) Conselho Federal de Farmácia – Decreto Federal nº 85.878/1981 
D) Sistema Conselho Federal/Regional de Farmácia – Lei Federal nº 9.120/1995 
E) Conselho Federal de Farmácia – Lei Federal nº 3.820/1960 
 

 
QUESTÃO 28 – A Medicina e a Farmácia são profissões milenares. No Brasil, existem regras 
estabelecidas para o seu exercício. Considerando o exposto, analise as assertivas a seguir, assinalando 
V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 
(  ) Um mesmo indivíduo pode ter graduação em Medicina e em Farmácia. 
(  ) Um Médico com inscrição ativa no CRM-PR pode ter inscrição remida como Farmacêutico no CRF-

PR. 
(  ) O Código de Ética Profissional se aplica ao inscrito em conselho profissional, nas condições 

descritas no próprio Código. 
(  ) Ao médico é vedado indicar em sua receita a farmácia para obtenção do medicamento. 
(  ) É possível o Farmacêutico com inscrição baixada no CRF-PR e o Médico com inscrição ativa no 

CRM-PR serem sócios de farmácia com manipulação. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – F – V – F – V.  
B) F – V – F – F – V.  

C) F – F – V – V – V.  
D) V – F – V – V – F.  
E) V – V – F – F – F. 
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QUESTÃO 29 – O farmacêutico recebe, na farmácia, Receita de Controle Especial em duas vias 
contendo um determinado medicamento da lista C1 e outro da Lista B2 da Portaria SVS/MS 344/1998, 
com as seguintes quantidades prescritas, respectivamente: 2 caixas contendo 30 comprimidos cada 
caixa (dose diária: 1 comprimido via oral), e 1 caixa contendo 30 comprimidos cada caixa (dose diária: 
1 comprimido via oral). Sob ponto de vista técnico, analise as seguintes assertivas e assinale a 
alternativa correta em relação ao Farmacêutico, que nesse caso, poderá: 

 
I. Dispensar os dois medicamentos na quantidade prescrita. 

II. Dispensar apenas o medicamento da lista C1, na quantidade prescrita. 
III. Contatar o prescritor para dirimir dúvidas, antes da dispensação. 
IV. Dispensar o medicamento da Lista B2, a seu critério pessoal. 
 
A) Apenas I e III estão corretas. 
B) Apenas II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 
D) Apenas III e IV estão incorretas. 
E) Apenas I, III e IV estão incorretas. 
 

 
QUESTÃO 30 – Analise o enunciado e as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 
falsas. 

 
Será autuado pelo Farmacêutico Fiscal por infração ao artigo 24 da Lei Federal nº 3.820/1960 o 

estabelecimento que no momento da inspeção do CRF-PR estiver realizando atividades farmacêuticas 
privativas na ausência do(s) farmacêutico(s), independente da notificação prevista na Deliberação 
CRF-PR nº 1005/2021, quais sejam: 

 
(  ) Preparar medicamentos, fórmulas magistrais, farmacopéicas e preparações homeopáticas, 

fracionar produtos farmacêuticos, de acordo com a legislação vigente. 
(  ) Analisar e conferir todos os receituários, observando os aspectos técnicos e legais, antes de 

efetuar a dispensa, com o propósito de garantir a efetividade e a segurança da terapêutica 
prescrita e apor o nome e número de inscrição do CRF-PR. 

(  ) Efetuar a repetição do receituário dos pacientes em geral, inclusive portadores de doenças 
crônicas não transmissíveis, respiratórias, autoimunes e degenerativas, de acordo com o tempo 
de tratamento farmacológico previsto pelo prescritor. 

(  ) Realizar a prescrição de terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas, e outras intervenções 
em relação ao cuidado à saúde do paciente. 

(  ) Informar e orientar sobre a utilização de aparelhos de autovigilância e autocuidado de saúde em 
estabelecimentos farmacêuticos. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – F – V.  
B) F – V – F – F – F.  
C) F – F – V – V – V.  
D) V – F – V – F – V.  
E) V – F – V – V – F.  
 

 

QUESTÃO 31 – São condições para o CRF-PR conceder a Declaração de Atividade Profissional para a 
assistência por Farmacêuticos Substitutos Temporários: 
 
A) Período de substituição de 30 dias; ausência de conflito de horário para assistência; pagamento de 

custas; pedido protocolado no CRF-PR. 
B) Ausência de conflito de horário para assistência; período de substituição de até 30 dias; não poder 

estar em férias no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição. 
C) Pagamento de custas; período de substituição de até 30 dias; substituto não poder estar em férias 

no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição. 
D) Substituto não poder estar em férias no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição; ausência 

de conflito de horário para assistência; período de substituição de 30 dias.  
E) Pedido protocolado no CRF-PR; substituto não poder estar em férias no mesmo empregador onde 

ocorrerá a substituição. 
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QUESTÃO 32 – Dentre os tópicos do ciclo da assistência farmacêutica descritos na Ficha de 
Fiscalização do Exercício das Atividades Farmacêuticas nas farmácias Hospitalares utilizada pelo CRF-
PR, assinale a alternativa que NÃO corresponde a nenhum desses tópicos. 
 
A) TRANSPORTE/RECEBIMENTO/QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. 
B) DEVOLUÇÃO. 

C) TERCEIRIZAÇÃO. 
D) INDICADORES. 
E) INFORMAÇÃO. 
 

 
QUESTÃO 33 – Considerando o exercício profissional farmacêutico nas análises clínicas e 
toxicológicas, analise as afirmações abaixo: 

 
1. O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem ter um profissional legalmente habilitado 

como responsável técnico. 
2. O posto de coleta laboratorial pode ter vínculo com mais de um laboratório clínico. 
3. Todos os profissionais do laboratório clínico e do posto de coleta laboratorial devem ser vacinados 

em conformidade com a legislação vigente. 
4. O CRF-PR somente permitirá responsabilidade técnica à profissionais Farmacêuticos Analistas 

Clínicos/Farmacêuticos-Bioquímicos que comprovem compatibilidade de horários para a efetiva 

assistência técnica, de acordo com os critérios descritos em Deliberação Plenária do CRF-PR. 
5. O laudo deve conter a identificação e nº de registro do Responsável Técnico no respectivo conselho 

de classe profissional. 
6. O laudo deve conter a identificação e nº registro do profissional que liberou o exame, no mesmo 

conselho de classe do RT. 
 
O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é: 
 
A) 06. 
B) 10. 
C) 11. 
D) 13. 
E) 15. 
 

 
QUESTÃO 34 – Em relação aos documentos que devem ficar em local visível ao público, nas farmácias 
no Paraná, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 
(  ) Placa contendo nome, foto e número de inscrição no CRF-PR do farmacêutico responsável técnico, 

dos farmacêuticos substitutos e assistentes, bem como o seu horário de trabalho.  
(  ) AE (no caso de manipulação de substâncias de controle especial). 
(  ) AFE, licença sanitária e Certidão de Regularidade Técnica. 
(  ) Cartaz, contendo a seguinte orientação: "MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS 

INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO”. 
(  ) Lista com números atualizados de telefone do CRF-PR, do órgão Estadual e Municipal de Vigilância 

Sanitária, e órgãos de defesa do consumidor. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) V – F – F – V – V.  
B) F – V – F – F – V.  
C) F – F – V – V – V.  
D) V – F – V – F – F.  
E) V – V – V – V – F.  
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QUESTÃO 35 – Em relação ao exercício profissional farmacêutico em estabelecimentos industriais 
farmacêuticos no Paraná, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 
(  ) O assessoramento e responsabilidade técnica em estabelecimentos industriais farmacêuticos onde 

são fabricados produtos que tenham indicações e/ou ações terapêuticas, são atribuições privativas 
do farmacêutico. 

(  ) A Garantia da Qualidade e o Controle de Qualidade necessitam estar sob responsabilidade do 
farmacêutico habilitado. 

(  ) É opcional o fornecimento da relação dos profissionais farmacêuticos que atuam no 
estabelecimento, durante a inspeção realizada pela Fiscalização do CRF-PR. 

(  ) A verificação da rubrica do Farmacêutico, no Laudo de liberação de lote para venda, é realizada 
pela Fiscalização do CRF-PR. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) V – F – F – V. 
B) F – V – F – F. 
C) F – F – V – V. 
D) V – F – V – F. 
E) V – V – V – V. 
 

 
QUESTÃO 36 – A farmácia que deseja realizar serviços farmacêuticos no Paraná, deve cumprir vários 
requisitos sanitários, EXCETO: 
 
A) Possuir e manter farmacêutico presencial durante todo o horário de funcionamento da farmácia. 
B) Manter afixado em local visível na área de circulação do público em geral, nome e identidade dos 

responsáveis para aplicação de injetáveis. 
C) Pia com água corrente, toalhas de uso individual e descartável, sabonete líquido, lixeira sem tampa 

ou com acionamento da tampa por pedal, e sem comunicação direta com a sala de serviços 
farmacêuticos. 

D) Estar devidamente indicado no licenciamento sanitário da farmácia, sendo vedado utilizar qualquer 
dependência da farmácia ou drogaria como consultório ou outro fim diverso do licenciamento. 

E) Após a prestação do serviço farmacêutico, deve ser entregue ao usuário a Declaração de Serviço 
Farmacêutico. 

 

 
QUESTÃO 37 – Sobre o funcionamento de um motor com injeção eletrônica, relacione a Coluna 1 à 
Coluna 2. 
 
Coluna 1 
1. Fase da admissão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 
2. Fase de explosão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 
3. Fase de escapamento: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 
4. Fase de compressão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 
 
Coluna 2 
(  ) fechada – fechada – sobe 
(  ) abre – fechada – desce 

(  ) fechada – aberta – sobe 
(  ) fechada – fechada – desce 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) 1 – 4 – 2 – 3.  
B) 3 – 1 – 2 – 4.  
C) 4 – 2 – 1 – 3.  
D) 1 – 2 – 4 – 3.  
E) 4 – 1 – 3 – 2.  
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QUESTÃO 38 – Sobre ações relacionadas com direção defensiva, há um aspecto importante: o que 
trata sobre as revisões do veículo, sendo assim, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 
Coluna 1 
1. Previsão imediata. 
2. Previsão mediata. 

 
Coluna 2 
(  ) Abastecer com combustível. 
(  ) Verificar o funcionamento dos faróis e sinaleiras. 
(  ) Prever potencial perigo de acidente. 
(  ) Calibrar os pneus. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) 1 – 2 – 1 – 1.  
B) 2 – 2 – 1 – 2.  
C) 2 – 2 – 1 – 1.  
D) 1 – 1 – 2 – 2.  
E) 2 – 1 – 2 – 2.  
 

 
QUESTÃO 39 – As boas práticas farmacêuticas são essenciais para o bom desenvolvimento das 
atividades profissionais relacionadas com a profissão Farmácia. Existem boas práticas descritas para 
diversas áreas de atuação. O Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação em Farmácias 
(BPMF), da RDC 67/2007, descreve “preparação” como um processo farmacotécnico para obtenção 
do produto manipulado, que compreende diferentes etapas; e esta norma descreve situações em que 
a orientação farmacêutica e/ou a atenção farmacêutica são obrigatórias no ato da dispensação. Dentre 
as alternativas a seguir, assinale: 
 
 A letra P para as etapas relacionadas com o “preparo”. 
 A letra O para as classes de medicamentos em que é preconizada orientação farmacêutica no ato 

da dispensação. 
 A letra A para as classes de medicamentos em que é preconizada atenção farmacêutica no ato da 

dispensação. 

 
(  ) Fracionamento de medicamento industrializado. 
(  ) Conservação da preparação. 
(  ) Antimicrobiano. 
(  ) Medicamento contendo substância de baixo índice terapêutico. 
(  ) Avaliação farmacêutica da prescrição. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) P – P – O – A – P. 
B) O – P – O – A – P. 
C) P – A – A – O – P. 
D) O – P – A – P – A. 
E) A – O – P – O – A. 
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QUESTÃO 40 – A atuação do Farmacêutico Fiscal necessita seguir padrões técnicos e objetivos sobre 
fiscalização do exercício profissional. Sendo assim, identifique, dentre as alternativas a seguir, quais 
as situações passíveis de autuação, e/ou intimação e/ou notificação durante a inspeção realizada pelo 
Farmacêutico Fiscal do CRF-PR em uma distribuidora de medicamentos. Em estabelecimentos 
enquadrados nos Perfis de ___ a ___, funcionando com a presença de Farmacêutica(o), mesmo em 
horário de funcionamento não declarado ao CRF-PR, mas sem a regular anotação de responsabilidade 

técnica, ocorrerá __________ na primeira constatação, devendo o estabelecimento providenciar 
anotação de responsabilidade técnica em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de ________ se não 
regularizado no prazo determinado. Em estabelecimentos enquadrados no Perfil __, deverá ser lavrado 
termo de inspeção quando houver a constatação da ausência do farmacêutico responsável técnico no 
horário de assistência farmacêutica declarado ao CRF-PR, sem gerar _______. 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) 1 – 3 – intimação – autuação – 1 – notificação 
B) 1 – 3 – notificação – autuação – 2 – autuação 
C) 1 – 4 – notificação – autuação – 1 – autuação 
D) 1 – 4 – intimação – notificação – 1 – autuação 
E) 1 – 3 – notificação – intimação – 2 – notificação 
 

 

QUESTÃO 41 – Dentre as vedações que o Conselho Federal de Farmácia preconiza ao Farmacêutico 
no âmbito da publicidade, propaganda ou anúncio de suas atividades profissionais, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) Divulgar especialidade ou área de atuação não reconhecida pelo Conselho Federal de Farmácia. 
B) Anunciar títulos científicos que não possa comprovar. 
C) Anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento e área da atuação, que não apresentem 

evidências científicas. 
D) Divulgar dados visando beneficiar-se individualmente ou a instituição/estabelecimento que 

representa, assessora ou integra. 
E) Expor o paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento não 

efetivamente comprovado e sem o seu expresso consentimento. 
 

 

QUESTÃO 42 – Em relação ao Farmacêutico Responsável Técnico pela farmácia, que também 
manipula fórmulas, e deseja realizar propaganda dos medicamentos comercializados pela empresa, 
analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 
(  ) A farmácia pode divulgar informações sobre medicamentos manipulados, exclusivamente aos 

profissionais habilitados a prescrever medicamentos, cujo material informativo contenha somente 
os nomes das substâncias ativas utilizadas na manipulação de fórmulas magistrais, segundo a 
sua DCB ou, na sua falta, a DCI ou a nomenclatura botânica, bem como as respectivas indicações 
terapêuticas, fielmente extraídas de literatura especializada e publicações científicas, 
devidamente referenciadas. 

(  ) A propaganda ou publicidade de medicamentos de venda sob prescrição fica restrita aos meios de 
comunicação destinados exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever o 
medicamento. 

(  ) A propaganda ou publicidade de medicamentos não pode utilizar designações, símbolos, figuras 

ou outras representações gráficas, ou quaisquer indicações que possam tornar a informação falsa, 
incorreta, ou que possibilitem interpretação falsa, equívoco, erro e/ou confusão em relação à 
verdadeira natureza, composição, procedência, qualidade, forma de uso, finalidade e/ou 
características do produto. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – F – V. 
B) F – F – F. 
C) F – V – V. 
D) V – V – F. 
E) V – V – V. 
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QUESTÃO 43 – Em relação ao Código de Ética da Profissão Farmacêutica, o Farmacêutico inscrito no 
CRF-PR possui deveres, direitos e vedações. Sendo assim, analise as seguintes assertivas e identifique 
se é um direito, um dever ou uma vedação. 
 
1. Exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto 

à legibilidade da prescrição e demais aspectos legais e técnicos: _______. 

2. Supervisionar, nos limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio ao exercício das suas 
atividades: __________. 

3. Exercer a profissão respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes: 
_________. 

4. Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente por farmacêutico: _______. 
5. Fracionar medicamento, produto, substância ou insumo, em contrariedade à legislação vigente, ou 

permitir que tais práticas sejam realizadas: _______. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 
A) direito – dever – dever – direito – vedação 
B) dever – direito – dever – direito – vedação 
C) direito – vedação – dever – direito – dever 
D) dever – direito – direito – dever – vedação 
E) vedação – dever – direito – vedação – direito 
 

 
QUESTÃO 44 – Sobre dispensação de medicamentos que exijam a retenção de receita, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) A dispensação de antimicrobiano em farmácia pública exige retenção da 2ª via do receituário. 
B) É possível dispensar antimicrobiano e medicamento de controle especial da Lista C1, prescritos no 

mesmo receituário. 
C) É possível dispensar diversos antimicrobianos prescritos no mesmo receituário. 
D) O farmacêutico deve rubricar as duas vias da receita. 
E) A dispensação deve atender o tratamento prescrito, mesmo que a apresentação comercial não 

fracionável com o menor número de doses contenha doses em quantidade superior à prescrita. 
 

 

QUESTÃO 45 – A RDC 80/2006 permite o fracionamento de medicamentos em farmácia sem 
manipulação. Sendo assim, analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa correta. 
 
I. Medicamentos de controle especial não podem ser fracionados. 

II. Somente é necessária apresentação da receita para fracionamento de medicamentos sujeitos à 
prescrição e que não sejam de controle especial. 

III. Podem ser fracionados medicamentos de embalagem não fracionável, desde que garantida a 
inviolabilidade da embalagem primária. 

IV. Cada embalagem secundária para fracionados deve acondicionar apenas um item da prescrição e 
conter uma bula do respectivo medicamento. 

 
A) Todas estão corretas. 
B) Todas estão incorretas. 
C) Apenas II está correta. 

D) Apenas I e II estão incorretas. 
E) Apenas I, II e IV estão corretas. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DISCURSIVA 
 

QUESTÃO 01 
 
Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 
seguinte proposta: 

 
Durante o processo de análise de uma receita, o Farmacêutico pode substituir um medicamento por 
outro equivalente farmacêutico, respeitando a vontade do consumidor. Discorra sobre as situações 
possíveis de ocorrer, ou não, a intercambialidade de medicamentos em farmácias comerciais. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 
 
Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 
seguinte proposta: 
 
A destinação adequada de resíduos de serviços de saúde é uma etapa que compõe o PGRSS. Descreva 

resumidamente a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos pertencentes aos Grupos B, 
C, D e E da Resolução RDC nº 222/2018, gerado a partir da administração de medicamentos em um 
serviço de assistência hospitalar. Disserte sobre o tema. 
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QUESTÃO 03 
 
Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 
seguinte proposta: 
 
A Política Nacional de Medicamentos é parte da Política de Saúde existente no país. Descreva 5 (cinco) 

responsabilidades específicas de cada esfera de gestão: federal, estadual e municipal. 
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QUESTÃO 04 
 
Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 
seguinte proposta: 
 
Imagine que você está atuando como Farmacêutico Fiscal e, durante a inspeção, você é consultado 

pelo seu colega sobre as atuais regras para comunicação de afastamento ao CRF/PR. Descreva essas 
regras. 
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CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF/PR 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 45 (quarenta e cinco) questões; 

- contém 01 (uma) prova discursiva com 04 (quatro) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas e da Folha Definitiva da Prova Discursiva. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 01 – Considere o conjunto universo S = {xZ tal que -7 x 7}, no qual escolhemos os 

subconjuntos: 
 

A= {xN tal que 3 x <7}   

B= {xZ tal que -2< x 5}   

C= {xZ tal que -4 x 4}   
 

Então, o conjunto resultante das operações ((AB)C) é: 
 

A) {5}. 

B) {-4,-3,-2}. 

C) {3,4,5}. 

D) {0, 1, 2}. 

E) {-4,-3,-2,-1, 0, 1,2}. 
 

 

QUESTÃO 02 – No município de Felicidades, existem 7 farmácias em diferentes ruas da cidade. 

Considerando que um fiscal farmacêutico deseja visitar todas essas farmácias uma única vez, quantos 

possíveis roteiros podem ser organizados para definir a ordem de visitas? 
 

A) 128. 

B) 720. 

C) 1.024. 

D) 2.520. 

E) 5.040. 
 

 

QUESTÃO 03 – A sentença composta: Nego que a farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas 

e tem caixa eletrônico é equivalente à sentença: 
 

A) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas, mas tem caixa eletrônico. 

B) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas ou não tem caixa eletrônico. 

C) A farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas e não tem caixa eletrônico. 

D) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas e não tem caixa eletrônico. 

E) A farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas ou tem caixa eletrônico. 
 

 

QUESTÃO 04 – Na farmácia popular existem: 208 caixas de 8 comprimidos de acetilsalicílico, 1.028 

caixas de 8 comprimidos de dipirona, 620 caixas de 12 comprimidos de ibuprofeno e 580 caixas de 

12 comprimidos de paracetamol. Se uma caixa for selecionada ao acaso, a probabilidade de ser uma 

caixa de ibuprofeno é: 
 

A) 8,54%. 

B) 23,81%. 

C) 25,45%. 

D) 32,40%. 

E) 42,20%. 
 

 

QUESTÃO 05 – Três fiscais farmacêuticos do município, André, Daniel e Flávio, trabalham nas regiões 

A, B e C, onde atuam nas áreas de revisão dos relatórios, verificação do exercício profissional e 

organização de eventos, não respectivamente nessa ordem. Considere que: 
 

 Flávio trabalha na organização de eventos. 

 O fiscal que trabalha na região A atua na verificação do exercício profissional. 

 André não trabalha na região C e não trabalha na revisão de relatórios. 
 

A partir dessas informações, é correto afirmar que o fiscal que trabalha na região A e aquele que atua 

na revisão dos relatórios são, respectivamente: 
 

A) André e Flávio. 

B) Flávio e Daniel. 

C) Flávio e André. 

D) André e Daniel. 

E) Daniel e Flávio. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 – André estava trabalhando e verificou que seu computador estava com comportamento 

estranho. Ele chamou Thiago da área de TI, que verificou que o computador de André estava infectado 

com um Malware. Esse tipo de vírus, normalmente: 

 

I. Rouba os dados dos usuários. 

II. Criptografa ou exclui seus dados. 

III. Bombardeia o usuário de anúncios. 

IV. Só pode ser encontrado em computadores, não consegue atingir dispositivos móveis. 

 

Quais informações dadas por Thiago estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 07 – Em relação aos aplicativos para segurança, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, 

associando os tipos de software às suas funções. 

 

Coluna 1 

1. Antivírus. 

2. Antispywares. 

3. Firewalls. 

 

Coluna 2 

(  ) São instalados especialmente para detectar e eliminar vírus do tipo spywares e adwares. São 

geralmente muito eficazes, pois são instalados exclusivamente para eliminar os tipos de ameaça 

do tipo spywares e adwares. 

(  ) São utilizados para monitorar o tráfego da rede e barrar, quando identificados, conteúdos 

potencialmente perigosos. Para que um conteúdo passe pela sua “barreira”, ele deve atender a 

uma série de medidas de segurança.  

(  ) São programas voltados à detecção e eliminação de praticamente todos os tipos de malwares, 

eles são instalados com o objetivo de fazer uma varredura constante nos dispositivos, buscando 

aplicativos com códigos e ações suspeitas e, caso haja, eles alertarão o usuário. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 3 – 1. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 3 – 2 – 1. 
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QUESTÃO 08 – Anne está utilizando o Gmail para redigir um e-mail que será encaminhado para seus 

colegas. Após terminar de redigir o texto, incluiu os endereços de e-mail de todos os interessados, 

conforme imagem abaixo: 

  

 
 

Analisando essa imagem, podemos dizer que: 

 

I. Somente Ana consegue ver todos os colegas para o qual Anne está enviando e-mail. 

II. Regina e Lucimar não receberão os anexos que foram incluídos no e-mail. 

III. José, João e Maria conseguem ver que Ana recebeu o e-mail, porém não sabem que Regina e 

Lucimar também estão copiadas. 

 

Quais informações estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 09 – Karina precisa inserir um gráfico no seu documento que está sendo criado dentro do 

Microsoft Word 2013. Essa opção está disponível na guia: 

 

A) Exibição. 

B) Design. 

C) Página Inicial. 

D) Layout da Página. 

E) Inserir. 
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QUESTÃO 10 – Luiza é gerente de uma loja e está fazendo o controle das vendas dos seus três 

vendedores, para depois realizar o pagamento das comissões, sendo assim, a seguinte planilha foi 

gerada: 

 

 
 

Luiza pesquisou no google algumas funções e encontrou a seguinte função:                                       

SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma]). Se Luiza digitasse a seguinte fórmula na célula 

selecionada: =SOMASE(A3:B11;"Ana";B3:B11), qual seria o resultado? 

 

A) 3. 

B) 700,55. 

C) 1260,33. 

D) Erro de sintaxe, pois foi colocado aspas entre o nome Ana. 

E) Erro, pois essa fórmula não existe no Excel. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, considere o seguinte caso 

hipotético: um consumidor adquire duas caixas de um medicamento em farmácia, para um tratamento 

farmacológico prescrito de 60 dias; ao abrir a segunda caixa para dar continuidade ao tratamento, 

verifica que estão faltando dois comprimidos dentro da embalagem não violada. Sendo assim, para 

reclamar à farmácia, o consumidor tem um prazo de até ____ dias a contar da ____________ do 

medicamento; se o consumidor decidir pela substituição do produto, a farmácia _______ substituí-lo. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) 30 – data da compra – deverá 

B) 60 – constatação do defeito – poderá 

C) 90 – data da compra – deverá 

D) 30 – constatação do defeito – deverá 

E) 90 – data da compra – poderá 
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QUESTÃO 12 – Em relação ao que pode ser considerado crime contra a saúde pública, considerando 
o Decreto-Lei nº 2.848/1940, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 

 

(  ) O farmacêutico que atuar no Paraná em atividade farmacêutica por mais de 90 dias sem a devida 

inscrição no CRF-PR. 

(  ) A exposição à venda de medicamento com origem ignorada. 

(  ) Aquisição de medicamentos pelo consumidor final, adquiridos de estabelecimento sem 

responsável técnico. 

(  ) Fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, quando obrigatório. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) V – V – F – V.  

C) F – V – F – V.  

D) V – F – V – F.  

E) F – F – V – F.  

 

 

QUESTÃO 13 – Toda pesquisa com seres humanos deve ser submetida a um Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), que tem uma organização e composição específica. Sendo assim, analise as assertivas 

a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Deverá ser constituído por colegiado com número inferior a 7 (sete) membros. 

(  ) Sua constituição não obriga incluir a participação de profissionais da área de saúde, das ciências 

exatas, sociais e humanas. 

(  ) Pode ter até a metade de seus membros pertencentes a diferentes categorias profissionais. 

(  ) Seus integrantes devem isentar-se da tomada de decisão, quando diretamente envolvidos na 

pesquisa em análise. 

(  ) Seus integrantes podem receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, 

hospedagem e alimentação. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – V.  

B) V – V – F – V – F.  

C) F – V – F – V – V.  

D) V – F – V – F – F.  

E) F – V – V – F – V.  

 

 

QUESTÃO 14 – De acordo com o Sistema Único de Saúde, o dever do Estado de _______ a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem ______ os riscos de 

doenças e de outros agravos e o estabelecimento de condições que _________ acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado 

________ o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) garantir – reduzir – assegurem – não exclui 

B) fomentar – reduzir – assegurem – substitui 

C) garantir – erradicar – proporcionem – não exclui 

D) fomentar – reduzir – assegurem – não exclui 

E) garantir – erradicar – proporcionem – substitui 
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QUESTÃO 15 – Considerando o que consta na Lei Federal nº 8.142/1990, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Conselho de Saúde. 

2. Conferência de Saúde. 
 

Coluna 2 

(  ) O Poder Executivo pode convocar. 

(  ) Tem caráter permanente e deliberativo. 

(  ) Representantes de vários segmentos sociais e escolhidos para cada reunião convocada. 

(  ) Instância onde o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não possui 

representação obrigatória. 

(  ) Instância desnecessária para repasse regular de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 

cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelo Município. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 1 – 2 – 2. 

B) 2 – 2 – 1 – 2 – 1. 

C) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 

D) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

E) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 
 

 

QUESTÃO 16 – O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede 

de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo 

excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais. A partir do 
enunciado e considerando a Lei nº 11.343/2006, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais 

gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico 

devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado onde se localize o 

estabelecimento no qual se dará a internação. 

(  ) São considerados dois tipos de internação: a voluntária e a por demanda espontânea. 

(  ) A internação voluntária deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que 

optou por este regime de tratamento, e seu término dar-se-á por determinação do médico 

responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. 

(  ) É possível a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas 

acolhedoras.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – V. 

B) F – V – F – F. 

C) F – F – V – V. 

D) V – F – V – V. 

E) V – F – V – F. 
 

 

QUESTÃO 17 – Sobre exemplos de crimes contra as relações de consumo, sujeitos a detenção de 2 

a 5 anos, ou multa, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em 

condições impróprias ao consumo. 

B) Fraudar preço por meio de aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na 

prestação dos serviços. 

C) Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador por sistemas de entrega ao consumo por 

intermédio de distribuidores ou revendedores. 

D) Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre 

a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou 

divulgação publicitária. 

E) Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, 

em proveito próprio ou de terceiros. 
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QUESTÃO 18 – A Lei Federal nº 8.429/1992 versa sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional. A partir do enunciado, analise as assertivas a 

seguir quanto aos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito e assinale 

a alternativa correta. 
 

I. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 

terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

II. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 

ou atividade na administração pública direta, indireta ou fundacional. 

III. Receber vantagem econômica, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 

declaração a que esteja obrigado. 

IV. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio. 
 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas II, III e IV estão incorretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão incorretas. 

E) Apenas I, II e III estão corretas. 
 

 

QUESTÃO 19 – Considerando a Lei nº 9.503/1997, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Infração gravíssima; penalidade: multa (3 vezes).  

2. Infração gravíssima; penalidade: multa. 

3. Infração gravíssima; penalidade: multa (10 vezes) e suspensão do direito de dirigir. 

4. Infração gravíssima; penalidade: multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir. 

5. Infração média; penalidade: multa. 
 

Coluna 2 

(  ) Dirigir veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência. 

(  ) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação. 

(  ) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 

(  ) Deixar o condutor, envolvido em acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro à vítima, 

podendo fazê-lo. 

(  ) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.  

B) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.  

C) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.  

D) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.  

E) 4 – 2 – 5 – 1 – 3.  

 

 

QUESTÃO 20 – A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada em dezembro de _____ 

pela ______________________, e está organizada em ____ artigos. Esta Declaração representa ”o 

ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo 

e cada órgão da sociedade [...] esforce-se [...] por promover o respeito a esses ____________, e 

[...] por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os 

povos dos próprios Países-Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição”. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) 1945 – Organização Mundial da Saúde – 40 – deveres e liberdades 

B) 1948 – Organização das Nações Unidas – 30 – direitos e liberdades 

C) 1948 – Organização das nações Unidas – 40 – deveres e liberdades 

D) 1945 – Organização das Mundial da Saúde – 30 – direitos e liberdades 

E) 1948 – Liga das Nações – 40 – direitos e liberdades 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICOS 

 

QUESTÃO 21 – A Lei Federal nº 13.021/2014 permitiu a realização do serviço de vacinação em 

farmácias; considerando a farmácia que realiza este serviço no estado do Paraná, analise as seguintes 

assertivas e assinale a alternativa correta. 

 

I. O Responsável Técnico pela farmácia deve ser o Farmacêutico devidamente capacitado junto ao 

CRF-PR para o serviço de vacinação. 

II. A vacinação pode ocorrer no domicílio do paciente em determinadas situações. 

III. É exigida prescrição médica para aplicação das vacinas em geral. 

IV. Pode ser fornecido ao consumidor o cartão de vacinação referente ao serviço prestado. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas 

C) Apenas II está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão incorretas. 

 

 

QUESTÃO 22 – “Ampliar o limite de competência do exercício profissional, conforme o currículo 

escolar ou mediante curso ou prova de especialização realizado ou prestada em escola ou instituto 

oficial”, é uma competência do ________________, descrita na(o) _______________. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) Sistema Conselho Federal/Regional de Farmácia – Lei Federal nº 3.820/1960 

B) Conselho Regional de Farmácia – Lei Federal nº 9.120/1995 

C) Conselho Federal de Farmácia – Decreto Federal nº 85.878/1981 

D) Sistema Conselho Federal/Regional de Farmácia – Lei Federal nº 9.120/1995 

E) Conselho Federal de Farmácia – Lei Federal nº 3.820/1960 

 

 

QUESTÃO 23 – A Medicina e a Farmácia são profissões milenares. No Brasil, existem regras 

estabelecidas para o seu exercício. Considerando o exposto, analise as assertivas a seguir, assinalando 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Um mesmo indivíduo pode ter graduação em Medicina e em Farmácia. 

(  ) Um Médico com inscrição ativa no CRM-PR pode ter inscrição remida como Farmacêutico no CRF-

PR. 

(  ) O Código de Ética Profissional se aplica ao inscrito em conselho profissional, nas condições 

descritas no próprio Código. 

(  ) Ao médico é vedado indicar em sua receita a farmácia para obtenção do medicamento. 

(  ) É possível o Farmacêutico com inscrição baixada no CRF-PR e o Médico com inscrição ativa no 

CRM-PR serem sócios de farmácia com manipulação. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – V.  

B) F – V – F – F – V.  

C) F – F – V – V – V.  

D) V – F – V – V – F.  

E) V – V – F – F – F. 
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QUESTÃO 24 – O farmacêutico recebe, na farmácia, Receita de Controle Especial em duas vias 

contendo um determinado medicamento da lista C1 e outro da Lista B2 da Portaria SVS/MS 344/1998, 

com as seguintes quantidades prescritas, respectivamente: 2 caixas contendo 30 comprimidos cada 

caixa (dose diária: 1 comprimido via oral), e 1 caixa contendo 30 comprimidos cada caixa (dose diária: 

1 comprimido via oral). Sob ponto de vista técnico, analise as seguintes assertivas e assinale a 

alternativa correta em relação ao Farmacêutico, que nesse caso, poderá: 

 

I. Dispensar os dois medicamentos na quantidade prescrita. 

II. Dispensar apenas o medicamento da lista C1, na quantidade prescrita. 

III. Contatar o prescritor para dirimir dúvidas, antes da dispensação. 

IV. Dispensar o medicamento da Lista B2, a seu critério pessoal. 

 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão incorretas. 

E) Apenas I, III e IV estão incorretas. 

 

 

QUESTÃO 25 – Analise o enunciado e as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 

 

Será autuado pelo Farmacêutico Fiscal por infração ao artigo 24 da Lei Federal nº 3.820/1960 o 

estabelecimento que no momento da inspeção do CRF-PR estiver realizando atividades farmacêuticas 

privativas na ausência do(s) farmacêutico(s), independente da notificação prevista na Deliberação 

CRF-PR nº 1005/2021, quais sejam: 

 

(  ) Preparar medicamentos, fórmulas magistrais, farmacopéicas e preparações homeopáticas, 

fracionar produtos farmacêuticos, de acordo com a legislação vigente. 

(  ) Analisar e conferir todos os receituários, observando os aspectos técnicos e legais, antes de 

efetuar a dispensa, com o propósito de garantir a efetividade e a segurança da terapêutica 

prescrita e apor o nome e número de inscrição do CRF-PR. 

(  ) Efetuar a repetição do receituário dos pacientes em geral, inclusive portadores de doenças 

crônicas não transmissíveis, respiratórias, autoimunes e degenerativas, de acordo com o tempo 

de tratamento farmacológico previsto pelo prescritor. 

(  ) Realizar a prescrição de terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas, e outras intervenções 

em relação ao cuidado à saúde do paciente. 

(  ) Informar e orientar sobre a utilização de aparelhos de autovigilância e autocuidado de saúde em 

estabelecimentos farmacêuticos. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F – F – V.  

B) F – V – F – F – F.  

C) F – F – V – V – V.  

D) V – F – V – F – V.  

E) V – F – V – V – F.  

 

 

QUESTÃO 26 – São condições para o CRF-PR conceder a Declaração de Atividade Profissional para a 

assistência por Farmacêuticos Substitutos Temporários: 

 

A) Período de substituição de 30 dias; ausência de conflito de horário para assistência; pagamento de 

custas; pedido protocolado no CRF-PR. 

B) Ausência de conflito de horário para assistência; período de substituição de até 30 dias; não poder 

estar em férias no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição. 

C) Pagamento de custas; período de substituição de até 30 dias; substituto não poder estar em férias 

no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição. 

D) Substituto não poder estar em férias no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição; ausência 

de conflito de horário para assistência; período de substituição de 30 dias.  

E) Pedido protocolado no CRF-PR; substituto não poder estar em férias no mesmo empregador onde 

ocorrerá a substituição. 
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QUESTÃO 27 – Dentre os tópicos do ciclo da assistência farmacêutica descritos na Ficha de 

Fiscalização do Exercício das Atividades Farmacêuticas nas farmácias Hospitalares utilizada pelo CRF-

PR, assinale a alternativa que NÃO corresponde a nenhum desses tópicos. 

 

A) TRANSPORTE/RECEBIMENTO/QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. 

B) DEVOLUÇÃO. 

C) TERCEIRIZAÇÃO. 

D) INDICADORES. 

E) INFORMAÇÃO. 

 

 

QUESTÃO 28 – Considerando o exercício profissional farmacêutico nas análises clínicas e 

toxicológicas, analise as afirmações abaixo: 

 

1. O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem ter um profissional legalmente habilitado 

como responsável técnico. 

2. O posto de coleta laboratorial pode ter vínculo com mais de um laboratório clínico. 

3. Todos os profissionais do laboratório clínico e do posto de coleta laboratorial devem ser vacinados 

em conformidade com a legislação vigente. 

4. O CRF-PR somente permitirá responsabilidade técnica à profissionais Farmacêuticos Analistas 

Clínicos/Farmacêuticos-Bioquímicos que comprovem compatibilidade de horários para a efetiva 

assistência técnica, de acordo com os critérios descritos em Deliberação Plenária do CRF-PR. 

5. O laudo deve conter a identificação e nº de registro do Responsável Técnico no respectivo conselho 

de classe profissional. 
6. O laudo deve conter a identificação e nº registro do profissional que liberou o exame, no mesmo 

conselho de classe do RT. 

 

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é: 

 

A) 06. 

B) 10. 

C) 11. 

D) 13. 

E) 15. 

 

 

QUESTÃO 29 – Em relação aos documentos que devem ficar em local visível ao público, nas farmácias 

no Paraná, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Placa contendo nome, foto e número de inscrição no CRF-PR do farmacêutico responsável técnico, 

dos farmacêuticos substitutos e assistentes, bem como o seu horário de trabalho.  

(  ) AE (no caso de manipulação de substâncias de controle especial). 

(  ) AFE, licença sanitária e Certidão de Regularidade Técnica. 

(  ) Cartaz, contendo a seguinte orientação: "MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS 

INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO”. 

(  ) Lista com números atualizados de telefone do CRF-PR, do órgão Estadual e Municipal de Vigilância 

Sanitária, e órgãos de defesa do consumidor. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V – V.  

B) F – V – F – F – V.  

C) F – F – V – V – V.  

D) V – F – V – F – F.  

E) V – V – V – V – F.  
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QUESTÃO 30 – Em relação ao exercício profissional farmacêutico em estabelecimentos industriais 

farmacêuticos no Paraná, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O assessoramento e responsabilidade técnica em estabelecimentos industriais farmacêuticos onde 

são fabricados produtos que tenham indicações e/ou ações terapêuticas, são atribuições privativas 

do farmacêutico. 

(  ) A Garantia da Qualidade e o Controle de Qualidade necessitam estar sob responsabilidade do 

farmacêutico habilitado. 

(  ) É opcional o fornecimento da relação dos profissionais farmacêuticos que atuam no 

estabelecimento, durante a inspeção realizada pela Fiscalização do CRF-PR. 

(  ) A verificação da rubrica do Farmacêutico, no Laudo de liberação de lote para venda, é realizada 

pela Fiscalização do CRF-PR. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V. 

B) F – V – F – F. 

C) F – F – V – V. 

D) V – F – V – F. 

E) V – V – V – V. 

 

 

QUESTÃO 31 – A farmácia que deseja realizar serviços farmacêuticos no Paraná, deve cumprir vários 

requisitos sanitários, EXCETO: 

 

A) Possuir e manter farmacêutico presencial durante todo o horário de funcionamento da farmácia. 

B) Manter afixado em local visível na área de circulação do público em geral, nome e identidade dos 

responsáveis para aplicação de injetáveis. 

C) Pia com água corrente, toalhas de uso individual e descartável, sabonete líquido, lixeira sem tampa 

ou com acionamento da tampa por pedal, e sem comunicação direta com a sala de serviços 

farmacêuticos. 

D) Estar devidamente indicado no licenciamento sanitário da farmácia, sendo vedado utilizar qualquer 

dependência da farmácia ou drogaria como consultório ou outro fim diverso do licenciamento. 

E) Após a prestação do serviço farmacêutico, deve ser entregue ao usuário a Declaração de Serviço 

Farmacêutico. 

 

 

QUESTÃO 32 – Sobre o funcionamento de um motor com injeção eletrônica, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Fase da admissão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

2. Fase de explosão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

3. Fase de escapamento: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

4. Fase de compressão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

 

Coluna 2 

(  ) fechada – fechada – sobe 

(  ) abre – fechada – desce 

(  ) fechada – aberta – sobe 

(  ) fechada – fechada – desce 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 4 – 2 – 3.  

B) 3 – 1 – 2 – 4.  

C) 4 – 2 – 1 – 3.  

D) 1 – 2 – 4 – 3.  

E) 4 – 1 – 3 – 2.  
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QUESTÃO 33 – Sobre ações relacionadas com direção defensiva, há um aspecto importante: o que 

trata sobre as revisões do veículo, sendo assim, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Previsão imediata. 

2. Previsão mediata. 

 

Coluna 2 

(  ) Abastecer com combustível. 

(  ) Verificar o funcionamento dos faróis e sinaleiras. 

(  ) Prever potencial perigo de acidente. 

(  ) Calibrar os pneus. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 1 – 1.  

B) 2 – 2 – 1 – 2.  

C) 2 – 2 – 1 – 1.  

D) 1 – 1 – 2 – 2.  

E) 2 – 1 – 2 – 2.  

 

 

QUESTÃO 34 – As boas práticas farmacêuticas são essenciais para o bom desenvolvimento das 

atividades profissionais relacionadas com a profissão Farmácia. Existem boas práticas descritas para 

diversas áreas de atuação. O Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação em Farmácias 

(BPMF), da RDC 67/2007, descreve “preparação” como um processo farmacotécnico para obtenção 

do produto manipulado, que compreende diferentes etapas; e esta norma descreve situações em que 

a orientação farmacêutica e/ou a atenção farmacêutica são obrigatórias no ato da dispensação. Dentre 

as alternativas a seguir, assinale: 

 

 A letra P para as etapas relacionadas com o “preparo”. 

 A letra O para as classes de medicamentos em que é preconizada orientação farmacêutica no ato 

da dispensação. 

 A letra A para as classes de medicamentos em que é preconizada atenção farmacêutica no ato da 

dispensação. 

 

(  ) Fracionamento de medicamento industrializado. 

(  ) Conservação da preparação. 

(  ) Antimicrobiano. 

(  ) Medicamento contendo substância de baixo índice terapêutico. 

(  ) Avaliação farmacêutica da prescrição. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) P – P – O – A – P. 

B) O – P – O – A – P. 

C) P – A – A – O – P. 

D) O – P – A – P – A. 

E) A – O – P – O – A. 
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QUESTÃO 35 – A atuação do Farmacêutico Fiscal necessita seguir padrões técnicos e objetivos sobre 

fiscalização do exercício profissional. Sendo assim, identifique, dentre as alternativas a seguir, quais 

as situações passíveis de autuação, e/ou intimação e/ou notificação durante a inspeção realizada pelo 

Farmacêutico Fiscal do CRF-PR em uma distribuidora de medicamentos. Em estabelecimentos 

enquadrados nos Perfis de ___ a ___, funcionando com a presença de Farmacêutica(o), mesmo em 

horário de funcionamento não declarado ao CRF-PR, mas sem a regular anotação de responsabilidade 

técnica, ocorrerá __________ na primeira constatação, devendo o estabelecimento providenciar 

anotação de responsabilidade técnica em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de ________ se não 

regularizado no prazo determinado. Em estabelecimentos enquadrados no Perfil __, deverá ser lavrado 

termo de inspeção quando houver a constatação da ausência do farmacêutico responsável técnico no 

horário de assistência farmacêutica declarado ao CRF-PR, sem gerar _______. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) 1 – 3 – intimação – autuação – 1 – notificação 

B) 1 – 3 – notificação – autuação – 2 – autuação 

C) 1 – 4 – notificação – autuação – 1 – autuação 

D) 1 – 4 – intimação – notificação – 1 – autuação 

E) 1 – 3 – notificação – intimação – 2 – notificação 

 

 

QUESTÃO 36 – Dentre as vedações que o Conselho Federal de Farmácia preconiza ao Farmacêutico 

no âmbito da publicidade, propaganda ou anúncio de suas atividades profissionais, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Divulgar especialidade ou área de atuação não reconhecida pelo Conselho Federal de Farmácia. 

B) Anunciar títulos científicos que não possa comprovar. 

C) Anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento e área da atuação, que não apresentem 

evidências científicas. 

D) Divulgar dados visando beneficiar-se individualmente ou a instituição/estabelecimento que 

representa, assessora ou integra. 

E) Expor o paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento não 

efetivamente comprovado e sem o seu expresso consentimento. 

 

 

QUESTÃO 37 – Em relação ao Farmacêutico Responsável Técnico pela farmácia, que também 

manipula fórmulas, e deseja realizar propaganda dos medicamentos comercializados pela empresa, 

analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A farmácia pode divulgar informações sobre medicamentos manipulados, exclusivamente aos 

profissionais habilitados a prescrever medicamentos, cujo material informativo contenha somente 

os nomes das substâncias ativas utilizadas na manipulação de fórmulas magistrais, segundo a 

sua DCB ou, na sua falta, a DCI ou a nomenclatura botânica, bem como as respectivas indicações 

terapêuticas, fielmente extraídas de literatura especializada e publicações científicas, 

devidamente referenciadas. 

(  ) A propaganda ou publicidade de medicamentos de venda sob prescrição fica restrita aos meios de 

comunicação destinados exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever o 

medicamento. 

(  ) A propaganda ou publicidade de medicamentos não pode utilizar designações, símbolos, figuras 

ou outras representações gráficas, ou quaisquer indicações que possam tornar a informação falsa, 

incorreta, ou que possibilitem interpretação falsa, equívoco, erro e/ou confusão em relação à 

verdadeira natureza, composição, procedência, qualidade, forma de uso, finalidade e/ou 

características do produto. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V. 

B) F – F – F. 

C) F – V – V. 

D) V – V – F. 

E) V – V – V. 
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QUESTÃO 38 – Em relação ao Código de Ética da Profissão Farmacêutica, o Farmacêutico inscrito no 

CRF-PR possui deveres, direitos e vedações. Sendo assim, analise as seguintes assertivas e identifique 

se é um direito, um dever ou uma vedação. 

 

1. Exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto 

à legibilidade da prescrição e demais aspectos legais e técnicos: _______. 

2. Supervisionar, nos limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio ao exercício das suas 

atividades: __________. 

3. Exercer a profissão respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes: 

_________. 

4. Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente por farmacêutico: _______. 

5. Fracionar medicamento, produto, substância ou insumo, em contrariedade à legislação vigente, ou 

permitir que tais práticas sejam realizadas: _______. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) direito – dever – dever – direito – vedação 

B) dever – direito – dever – direito – vedação 

C) direito – vedação – dever – direito – dever 

D) dever – direito – direito – dever – vedação 

E) vedação – dever – direito – vedação – direito 

 

 

QUESTÃO 39 – Sobre dispensação de medicamentos que exijam a retenção de receita, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) A dispensação de antimicrobiano em farmácia pública exige retenção da 2ª via do receituário. 

B) É possível dispensar antimicrobiano e medicamento de controle especial da Lista C1, prescritos no 

mesmo receituário. 

C) É possível dispensar diversos antimicrobianos prescritos no mesmo receituário. 

D) O farmacêutico deve rubricar as duas vias da receita. 

E) A dispensação deve atender o tratamento prescrito, mesmo que a apresentação comercial não 

fracionável com o menor número de doses contenha doses em quantidade superior à prescrita. 

 

 

QUESTÃO 40 – A RDC 80/2006 permite o fracionamento de medicamentos em farmácia sem 

manipulação. Sendo assim, analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa correta. 

 

I. Medicamentos de controle especial não podem ser fracionados. 

II. Somente é necessária apresentação da receita para fracionamento de medicamentos sujeitos à 

prescrição e que não sejam de controle especial. 

III. Podem ser fracionados medicamentos de embalagem não fracionável, desde que garantida a 

inviolabilidade da embalagem primária. 

IV. Cada embalagem secundária para fracionados deve acondicionar apenas um item da prescrição e 

conter uma bula do respectivo medicamento. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas II está correta. 

D) Apenas I e II estão incorretas. 

E) Apenas I, II e IV estão corretas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 41 a 45 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.  
 

O protagonismo do farmacêutico na mídia em tempos de pandemia 
 

                     Por Wandy Ribeiro 
 

01 

02 
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04 
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07 

08 
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13 

14 
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17 

18 

19 

20 

21 

Em meio a um cenário de calamidade instalado no sistema de saúde, em decorrência da 

pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), os farmacêuticos fazem parte de um 

dos principais grupos que atuam na linha de frente no combate ao vírus. Sendo assim, o trabalho 

desses profissionais ____ ganhado ____ nos meios de comunicação. Em diversos veículos, o 

protagonismo do farmacêutico tem sido retratado, no âmbito da prestação de serviço à 

sociedade, devido ____ ações de enfrentamento à doença. 

No portal G1, por exemplo, o papel do farmacêutico no uso racional de medicamentos, 

principalmente, durante esse período de escassez de muitos fármacos e itens nas farmácias, foi 

bastante lembrado. Além disso, o site do grupo Globo também chama a atenção para o fato de 

que os farmacêuticos são os profissionais responsáveis por adotar práticas de dispensação 

seguras desses produtos, otimizando a farmacoterapia, a fim de garantir a segurança, a saúde, 

a qualidade de vida e a efetividade no tratamento dos pacientes. 

Já o Estadão publicou uma matéria falando sobre a disponibilidade dos farmacêuticos ____ 

toda a população em meio à pandemia. Para isso, o jornal publicou um artigo da farmacêutica 

Simone Esser, em que ela explica como tem atuado no gerenciamento da sua equipe de 

funcionários, em uma rede de farmácias de São Paulo (SP), durante o período de calamidade 

ocasionado pelo surto. O artigo fala da importância dos farmacêuticos no reforço das 

recomendações dos principais órgãos de saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

por exemplo. Nesse sentido, Simone explica que a maior preocupação da rede em que atua é 

garantir a segurança dos funcionários e dos pacientes. Ela ainda comenta que orienta suas 

equipes sobre uso e descarte corretos dos materiais. 

 
(Fonte: https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-

tempos-de-pandemia-2 - Texto adaptado especialmente para esta prova.) 
 

QUESTÃO 41 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

das linhas 04 (duas ocorrências), 06 e 13. 
 

A) têm – repercussão – as – à 

B) tem – repercussão – às – a  

C) tem – repercução – à – à 

D) têm – repercução – as – a  

E) tem – repercussão – à – à  
 

 

QUESTÃO 42 – Considere as seguintes afirmações sobre a forma verbal “fala” (l. 17). 
 

I. Está sendo empregada de modo figurado, ainda que correto, e mantém-se a correção e o sentido 

do texto se esse verbo for substituído por “trata”.  

II. Se fosse substituída por “alude”, não haveria necessidade de qualquer outra alteração para 

preservar a correção e o sentido do texto. 

III. A forma verbal “disserta” pode substituir “fala”, mas seria necessária a troca da preposição “de” 

por “sobre”.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas III.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-tempos-de-pandemia-2
https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-tempos-de-pandemia-2
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QUESTÃO 43 – A expressão “no âmbito da” (l. 05) poderia ser substituída por qualquer das 

alternativas a seguir, mantendo a correção linguística e o sentido do texto, EXCETO por: 

 

A) com relação à  

B) no tocante à  

C) conforme à  

D) concernente à  

E) no que diz respeito à 

 

 

QUESTÃO 44 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) “Sendo assim” (l. 03) introduz um período que apresenta uma conclusão em relação ao que foi 

expresso no período anterior. 

(  ) “Além disso” (l. 09) e “Já” (l. 13) correspondem, respectivamente, a “Ademais” e “Por sua vez”. 

(  ) “a fim de” (l. 11), locução com sentido de finalidade, não corresponde, no contexto dado, a “com 

o intuito de”. 

(  ) As duas ocorrências de “em que” (l. 15 e l. 19) correspondem, respectivamente, a “no qual” e “na 

qual”. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – F. 

B) V – V – V – F. 

C) F – F – V – V.  

D) F – V – V – V. 

E) V – V – F – V.  

 

 

QUESTÃO 45 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca do emprego de vírgulas no texto. 

 

A) A vírgula da l. 01, assim como a da l. 02, foi empregada para isolar uma oração com função de 

advérbio. 

B) A mesma regra de pontuação determina que os termos “por exemplo” e “principalmente” (linhas 

07 e 08) fiquem entre vírgulas. 

C) As vírgulas após “segurança” e “saúde” (l. 11) justificam-se porque o trecho é uma enumeração. 

D) A primeira vírgula da l. 15 introduz uma oração de teor explicativo. 

E) A inserção de uma vírgula após “explica” (l. 19) acarretaria erro na estrutura do texto. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DISCURSIVA 

 

QUESTÃO 01 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

Durante o processo de análise de uma receita, o Farmacêutico pode substituir um medicamento por 

outro equivalente farmacêutico, respeitando a vontade do consumidor. Discorra sobre as situações 

possíveis de ocorrer, ou não, a intercambialidade de medicamentos em farmácias comerciais. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

A destinação adequada de resíduos de serviços de saúde é uma etapa que compõe o PGRSS. Descreva 

resumidamente a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos pertencentes aos Grupos B, 

C, D e E da Resolução RDC nº 222/2018, gerado a partir da administração de medicamentos em um 

serviço de assistência hospitalar. Disserte sobre o tema. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 03 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

A Política Nacional de Medicamentos é parte da Política de Saúde existente no país. Descreva 5 (cinco) 

responsabilidades específicas de cada esfera de gestão: federal, estadual e municipal. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

Imagine que você está atuando como Farmacêutico Fiscal e, durante a inspeção, você é consultado 

pelo seu colega sobre as atuais regras para comunicação de afastamento ao CRF/PR. Descreva essas 

regras. 
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CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF/PR 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 45 (quarenta e cinco) questões; 

- contém 01 (uma) prova discursiva com 04 (quatro) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas e da Folha Definitiva da Prova Discursiva. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 01 – André estava trabalhando e verificou que seu computador estava com comportamento 

estranho. Ele chamou Thiago da área de TI, que verificou que o computador de André estava infectado 

com um Malware. Esse tipo de vírus, normalmente: 

 

I. Rouba os dados dos usuários. 

II. Criptografa ou exclui seus dados. 

III. Bombardeia o usuário de anúncios. 

IV. Só pode ser encontrado em computadores, não consegue atingir dispositivos móveis. 

 

Quais informações dadas por Thiago estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 02 – Em relação aos aplicativos para segurança, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, 

associando os tipos de software às suas funções. 

 

Coluna 1 

1. Antivírus. 

2. Antispywares. 

3. Firewalls. 

 

Coluna 2 

(  ) São instalados especialmente para detectar e eliminar vírus do tipo spywares e adwares. São 

geralmente muito eficazes, pois são instalados exclusivamente para eliminar os tipos de ameaça 

do tipo spywares e adwares. 

(  ) São utilizados para monitorar o tráfego da rede e barrar, quando identificados, conteúdos 

potencialmente perigosos. Para que um conteúdo passe pela sua “barreira”, ele deve atender a 

uma série de medidas de segurança.  

(  ) São programas voltados à detecção e eliminação de praticamente todos os tipos de malwares, 

eles são instalados com o objetivo de fazer uma varredura constante nos dispositivos, buscando 

aplicativos com códigos e ações suspeitas e, caso haja, eles alertarão o usuário. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 3 – 1. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 3 – 2 – 1. 
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QUESTÃO 03 – Anne está utilizando o Gmail para redigir um e-mail que será encaminhado para seus 

colegas. Após terminar de redigir o texto, incluiu os endereços de e-mail de todos os interessados, 

conforme imagem abaixo: 

  

 
 

Analisando essa imagem, podemos dizer que: 

 

I. Somente Ana consegue ver todos os colegas para o qual Anne está enviando e-mail. 

II. Regina e Lucimar não receberão os anexos que foram incluídos no e-mail. 

III. José, João e Maria conseguem ver que Ana recebeu o e-mail, porém não sabem que Regina e 

Lucimar também estão copiadas. 

 

Quais informações estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 04 – Karina precisa inserir um gráfico no seu documento que está sendo criado dentro do 

Microsoft Word 2013. Essa opção está disponível na guia: 

 

A) Exibição. 

B) Design. 

C) Página Inicial. 

D) Layout da Página. 

E) Inserir. 
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QUESTÃO 05 – Luiza é gerente de uma loja e está fazendo o controle das vendas dos seus três 

vendedores, para depois realizar o pagamento das comissões, sendo assim, a seguinte planilha foi 

gerada: 

 

 
 

Luiza pesquisou no google algumas funções e encontrou a seguinte função:                                       

SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma]). Se Luiza digitasse a seguinte fórmula na célula 

selecionada: =SOMASE(A3:B11;"Ana";B3:B11), qual seria o resultado? 

 

A) 3. 

B) 700,55. 

C) 1260,33. 

D) Erro de sintaxe, pois foi colocado aspas entre o nome Ana. 

E) Erro, pois essa fórmula não existe no Excel. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 06 – De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, considere o seguinte caso 

hipotético: um consumidor adquire duas caixas de um medicamento em farmácia, para um tratamento 

farmacológico prescrito de 60 dias; ao abrir a segunda caixa para dar continuidade ao tratamento, 

verifica que estão faltando dois comprimidos dentro da embalagem não violada. Sendo assim, para 

reclamar à farmácia, o consumidor tem um prazo de até ____ dias a contar da ____________ do 

medicamento; se o consumidor decidir pela substituição do produto, a farmácia _______ substituí-lo. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) 30 – data da compra – deverá 

B) 60 – constatação do defeito – poderá 

C) 90 – data da compra – deverá 

D) 30 – constatação do defeito – deverá 

E) 90 – data da compra – poderá 
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QUESTÃO 07 – Em relação ao que pode ser considerado crime contra a saúde pública, considerando 
o Decreto-Lei nº 2.848/1940, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 

 

(  ) O farmacêutico que atuar no Paraná em atividade farmacêutica por mais de 90 dias sem a devida 

inscrição no CRF-PR. 

(  ) A exposição à venda de medicamento com origem ignorada. 

(  ) Aquisição de medicamentos pelo consumidor final, adquiridos de estabelecimento sem 

responsável técnico. 

(  ) Fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, quando obrigatório. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) V – V – F – V.  

C) F – V – F – V.  

D) V – F – V – F.  

E) F – F – V – F.  

 

 

QUESTÃO 08 – Toda pesquisa com seres humanos deve ser submetida a um Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), que tem uma organização e composição específica. Sendo assim, analise as assertivas 

a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Deverá ser constituído por colegiado com número inferior a 7 (sete) membros. 

(  ) Sua constituição não obriga incluir a participação de profissionais da área de saúde, das ciências 

exatas, sociais e humanas. 

(  ) Pode ter até a metade de seus membros pertencentes a diferentes categorias profissionais. 

(  ) Seus integrantes devem isentar-se da tomada de decisão, quando diretamente envolvidos na 

pesquisa em análise. 

(  ) Seus integrantes podem receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, 

hospedagem e alimentação. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – V.  

B) V – V – F – V – F.  

C) F – V – F – V – V.  

D) V – F – V – F – F.  

E) F – V – V – F – V.  

 

 

QUESTÃO 09 – De acordo com o Sistema Único de Saúde, o dever do Estado de _______ a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem ______ os riscos de 

doenças e de outros agravos e o estabelecimento de condições que _________ acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado 

________ o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) garantir – reduzir – assegurem – não exclui 

B) fomentar – reduzir – assegurem – substitui 

C) garantir – erradicar – proporcionem – não exclui 

D) fomentar – reduzir – assegurem – não exclui 

E) garantir – erradicar – proporcionem – substitui 
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QUESTÃO 10 – Considerando o que consta na Lei Federal nº 8.142/1990, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Conselho de Saúde. 

2. Conferência de Saúde. 
 

Coluna 2 

(  ) O Poder Executivo pode convocar. 

(  ) Tem caráter permanente e deliberativo. 

(  ) Representantes de vários segmentos sociais e escolhidos para cada reunião convocada. 

(  ) Instância onde o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não possui 

representação obrigatória. 

(  ) Instância desnecessária para repasse regular de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 

cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelo Município. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 1 – 2 – 2. 

B) 2 – 2 – 1 – 2 – 1. 

C) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 

D) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

E) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 
 

 

QUESTÃO 11 – O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede 

de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo 

excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais. A partir do 
enunciado e considerando a Lei nº 11.343/2006, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais 

gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico 

devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado onde se localize o 

estabelecimento no qual se dará a internação. 

(  ) São considerados dois tipos de internação: a voluntária e a por demanda espontânea. 

(  ) A internação voluntária deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que 

optou por este regime de tratamento, e seu término dar-se-á por determinação do médico 

responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. 

(  ) É possível a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas 

acolhedoras.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – V. 

B) F – V – F – F. 

C) F – F – V – V. 

D) V – F – V – V. 

E) V – F – V – F. 
 

 

QUESTÃO 12 – Sobre exemplos de crimes contra as relações de consumo, sujeitos a detenção de 2 

a 5 anos, ou multa, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em 

condições impróprias ao consumo. 

B) Fraudar preço por meio de aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na 

prestação dos serviços. 

C) Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador por sistemas de entrega ao consumo por 

intermédio de distribuidores ou revendedores. 

D) Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre 

a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou 

divulgação publicitária. 

E) Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, 

em proveito próprio ou de terceiros. 
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QUESTÃO 13 – A Lei Federal nº 8.429/1992 versa sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional. A partir do enunciado, analise as assertivas a 

seguir quanto aos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito e assinale 

a alternativa correta. 
 

I. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 

terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

II. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 

ou atividade na administração pública direta, indireta ou fundacional. 

III. Receber vantagem econômica, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 

declaração a que esteja obrigado. 

IV. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio. 
 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas II, III e IV estão incorretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão incorretas. 

E) Apenas I, II e III estão corretas. 
 

 

QUESTÃO 14 – Considerando a Lei nº 9.503/1997, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Infração gravíssima; penalidade: multa (3 vezes).  

2. Infração gravíssima; penalidade: multa. 

3. Infração gravíssima; penalidade: multa (10 vezes) e suspensão do direito de dirigir. 

4. Infração gravíssima; penalidade: multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir. 

5. Infração média; penalidade: multa. 
 

Coluna 2 

(  ) Dirigir veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência. 

(  ) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação. 

(  ) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 

(  ) Deixar o condutor, envolvido em acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro à vítima, 

podendo fazê-lo. 

(  ) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.  

B) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.  

C) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.  

D) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.  

E) 4 – 2 – 5 – 1 – 3.  

 

 

QUESTÃO 15 – A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada em dezembro de _____ 

pela ______________________, e está organizada em ____ artigos. Esta Declaração representa ”o 

ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo 

e cada órgão da sociedade [...] esforce-se [...] por promover o respeito a esses ____________, e 

[...] por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os 

povos dos próprios Países-Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição”. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) 1945 – Organização Mundial da Saúde – 40 – deveres e liberdades 

B) 1948 – Organização das Nações Unidas – 30 – direitos e liberdades 

C) 1948 – Organização das nações Unidas – 40 – deveres e liberdades 

D) 1945 – Organização das Mundial da Saúde – 30 – direitos e liberdades 

E) 1948 – Liga das Nações – 40 – direitos e liberdades 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICOS 

 

QUESTÃO 16 – A Lei Federal nº 13.021/2014 permitiu a realização do serviço de vacinação em 

farmácias; considerando a farmácia que realiza este serviço no estado do Paraná, analise as seguintes 

assertivas e assinale a alternativa correta. 

 

I. O Responsável Técnico pela farmácia deve ser o Farmacêutico devidamente capacitado junto ao 

CRF-PR para o serviço de vacinação. 

II. A vacinação pode ocorrer no domicílio do paciente em determinadas situações. 

III. É exigida prescrição médica para aplicação das vacinas em geral. 

IV. Pode ser fornecido ao consumidor o cartão de vacinação referente ao serviço prestado. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas 

C) Apenas II está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão incorretas. 

 

 

QUESTÃO 17 – “Ampliar o limite de competência do exercício profissional, conforme o currículo 

escolar ou mediante curso ou prova de especialização realizado ou prestada em escola ou instituto 

oficial”, é uma competência do ________________, descrita na(o) _______________. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) Sistema Conselho Federal/Regional de Farmácia – Lei Federal nº 3.820/1960 

B) Conselho Regional de Farmácia – Lei Federal nº 9.120/1995 

C) Conselho Federal de Farmácia – Decreto Federal nº 85.878/1981 

D) Sistema Conselho Federal/Regional de Farmácia – Lei Federal nº 9.120/1995 

E) Conselho Federal de Farmácia – Lei Federal nº 3.820/1960 

 

 

QUESTÃO 18 – A Medicina e a Farmácia são profissões milenares. No Brasil, existem regras 

estabelecidas para o seu exercício. Considerando o exposto, analise as assertivas a seguir, assinalando 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Um mesmo indivíduo pode ter graduação em Medicina e em Farmácia. 

(  ) Um Médico com inscrição ativa no CRM-PR pode ter inscrição remida como Farmacêutico no CRF-

PR. 

(  ) O Código de Ética Profissional se aplica ao inscrito em conselho profissional, nas condições 

descritas no próprio Código. 

(  ) Ao médico é vedado indicar em sua receita a farmácia para obtenção do medicamento. 

(  ) É possível o Farmacêutico com inscrição baixada no CRF-PR e o Médico com inscrição ativa no 

CRM-PR serem sócios de farmácia com manipulação. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – V.  

B) F – V – F – F – V.  

C) F – F – V – V – V.  

D) V – F – V – V – F.  

E) V – V – F – F – F. 
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QUESTÃO 19 – O farmacêutico recebe, na farmácia, Receita de Controle Especial em duas vias 

contendo um determinado medicamento da lista C1 e outro da Lista B2 da Portaria SVS/MS 344/1998, 

com as seguintes quantidades prescritas, respectivamente: 2 caixas contendo 30 comprimidos cada 

caixa (dose diária: 1 comprimido via oral), e 1 caixa contendo 30 comprimidos cada caixa (dose diária: 

1 comprimido via oral). Sob ponto de vista técnico, analise as seguintes assertivas e assinale a 

alternativa correta em relação ao Farmacêutico, que nesse caso, poderá: 

 

I. Dispensar os dois medicamentos na quantidade prescrita. 

II. Dispensar apenas o medicamento da lista C1, na quantidade prescrita. 

III. Contatar o prescritor para dirimir dúvidas, antes da dispensação. 

IV. Dispensar o medicamento da Lista B2, a seu critério pessoal. 

 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão incorretas. 

E) Apenas I, III e IV estão incorretas. 

 

 

QUESTÃO 20 – Analise o enunciado e as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 

 

Será autuado pelo Farmacêutico Fiscal por infração ao artigo 24 da Lei Federal nº 3.820/1960 o 

estabelecimento que no momento da inspeção do CRF-PR estiver realizando atividades farmacêuticas 

privativas na ausência do(s) farmacêutico(s), independente da notificação prevista na Deliberação 

CRF-PR nº 1005/2021, quais sejam: 

 

(  ) Preparar medicamentos, fórmulas magistrais, farmacopéicas e preparações homeopáticas, 

fracionar produtos farmacêuticos, de acordo com a legislação vigente. 

(  ) Analisar e conferir todos os receituários, observando os aspectos técnicos e legais, antes de 

efetuar a dispensa, com o propósito de garantir a efetividade e a segurança da terapêutica 

prescrita e apor o nome e número de inscrição do CRF-PR. 

(  ) Efetuar a repetição do receituário dos pacientes em geral, inclusive portadores de doenças 

crônicas não transmissíveis, respiratórias, autoimunes e degenerativas, de acordo com o tempo 

de tratamento farmacológico previsto pelo prescritor. 

(  ) Realizar a prescrição de terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas, e outras intervenções 

em relação ao cuidado à saúde do paciente. 

(  ) Informar e orientar sobre a utilização de aparelhos de autovigilância e autocuidado de saúde em 

estabelecimentos farmacêuticos. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F – F – V.  

B) F – V – F – F – F.  

C) F – F – V – V – V.  

D) V – F – V – F – V.  

E) V – F – V – V – F.  

 

 

QUESTÃO 21 – São condições para o CRF-PR conceder a Declaração de Atividade Profissional para a 

assistência por Farmacêuticos Substitutos Temporários: 

 

A) Período de substituição de 30 dias; ausência de conflito de horário para assistência; pagamento de 

custas; pedido protocolado no CRF-PR. 

B) Ausência de conflito de horário para assistência; período de substituição de até 30 dias; não poder 

estar em férias no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição. 

C) Pagamento de custas; período de substituição de até 30 dias; substituto não poder estar em férias 

no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição. 

D) Substituto não poder estar em férias no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição; ausência 

de conflito de horário para assistência; período de substituição de 30 dias.  

E) Pedido protocolado no CRF-PR; substituto não poder estar em férias no mesmo empregador onde 

ocorrerá a substituição. 
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QUESTÃO 22 – Dentre os tópicos do ciclo da assistência farmacêutica descritos na Ficha de 

Fiscalização do Exercício das Atividades Farmacêuticas nas farmácias Hospitalares utilizada pelo CRF-

PR, assinale a alternativa que NÃO corresponde a nenhum desses tópicos. 

 

A) TRANSPORTE/RECEBIMENTO/QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. 

B) DEVOLUÇÃO. 

C) TERCEIRIZAÇÃO. 

D) INDICADORES. 

E) INFORMAÇÃO. 

 

 

QUESTÃO 23 – Considerando o exercício profissional farmacêutico nas análises clínicas e 

toxicológicas, analise as afirmações abaixo: 

 

1. O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem ter um profissional legalmente habilitado 

como responsável técnico. 

2. O posto de coleta laboratorial pode ter vínculo com mais de um laboratório clínico. 

3. Todos os profissionais do laboratório clínico e do posto de coleta laboratorial devem ser vacinados 

em conformidade com a legislação vigente. 

4. O CRF-PR somente permitirá responsabilidade técnica à profissionais Farmacêuticos Analistas 

Clínicos/Farmacêuticos-Bioquímicos que comprovem compatibilidade de horários para a efetiva 

assistência técnica, de acordo com os critérios descritos em Deliberação Plenária do CRF-PR. 

5. O laudo deve conter a identificação e nº de registro do Responsável Técnico no respectivo conselho 

de classe profissional. 
6. O laudo deve conter a identificação e nº registro do profissional que liberou o exame, no mesmo 

conselho de classe do RT. 

 

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é: 

 

A) 06. 

B) 10. 

C) 11. 

D) 13. 

E) 15. 

 

 

QUESTÃO 24 – Em relação aos documentos que devem ficar em local visível ao público, nas farmácias 

no Paraná, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Placa contendo nome, foto e número de inscrição no CRF-PR do farmacêutico responsável técnico, 

dos farmacêuticos substitutos e assistentes, bem como o seu horário de trabalho.  

(  ) AE (no caso de manipulação de substâncias de controle especial). 

(  ) AFE, licença sanitária e Certidão de Regularidade Técnica. 

(  ) Cartaz, contendo a seguinte orientação: "MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS 

INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO”. 

(  ) Lista com números atualizados de telefone do CRF-PR, do órgão Estadual e Municipal de Vigilância 

Sanitária, e órgãos de defesa do consumidor. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V – V.  

B) F – V – F – F – V.  

C) F – F – V – V – V.  

D) V – F – V – F – F.  

E) V – V – V – V – F.  
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QUESTÃO 25 – Em relação ao exercício profissional farmacêutico em estabelecimentos industriais 

farmacêuticos no Paraná, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O assessoramento e responsabilidade técnica em estabelecimentos industriais farmacêuticos onde 

são fabricados produtos que tenham indicações e/ou ações terapêuticas, são atribuições privativas 

do farmacêutico. 

(  ) A Garantia da Qualidade e o Controle de Qualidade necessitam estar sob responsabilidade do 

farmacêutico habilitado. 

(  ) É opcional o fornecimento da relação dos profissionais farmacêuticos que atuam no 

estabelecimento, durante a inspeção realizada pela Fiscalização do CRF-PR. 

(  ) A verificação da rubrica do Farmacêutico, no Laudo de liberação de lote para venda, é realizada 

pela Fiscalização do CRF-PR. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V. 

B) F – V – F – F. 

C) F – F – V – V. 

D) V – F – V – F. 

E) V – V – V – V. 

 

 

QUESTÃO 26 – A farmácia que deseja realizar serviços farmacêuticos no Paraná, deve cumprir vários 

requisitos sanitários, EXCETO: 

 

A) Possuir e manter farmacêutico presencial durante todo o horário de funcionamento da farmácia. 

B) Manter afixado em local visível na área de circulação do público em geral, nome e identidade dos 

responsáveis para aplicação de injetáveis. 

C) Pia com água corrente, toalhas de uso individual e descartável, sabonete líquido, lixeira sem tampa 

ou com acionamento da tampa por pedal, e sem comunicação direta com a sala de serviços 

farmacêuticos. 

D) Estar devidamente indicado no licenciamento sanitário da farmácia, sendo vedado utilizar qualquer 

dependência da farmácia ou drogaria como consultório ou outro fim diverso do licenciamento. 

E) Após a prestação do serviço farmacêutico, deve ser entregue ao usuário a Declaração de Serviço 

Farmacêutico. 

 

 

QUESTÃO 27 – Sobre o funcionamento de um motor com injeção eletrônica, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Fase da admissão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

2. Fase de explosão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

3. Fase de escapamento: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

4. Fase de compressão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

 

Coluna 2 

(  ) fechada – fechada – sobe 

(  ) abre – fechada – desce 

(  ) fechada – aberta – sobe 

(  ) fechada – fechada – desce 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 4 – 2 – 3.  

B) 3 – 1 – 2 – 4.  

C) 4 – 2 – 1 – 3.  

D) 1 – 2 – 4 – 3.  

E) 4 – 1 – 3 – 2.  
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QUESTÃO 28 – Sobre ações relacionadas com direção defensiva, há um aspecto importante: o que 

trata sobre as revisões do veículo, sendo assim, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Previsão imediata. 

2. Previsão mediata. 

 

Coluna 2 

(  ) Abastecer com combustível. 

(  ) Verificar o funcionamento dos faróis e sinaleiras. 

(  ) Prever potencial perigo de acidente. 

(  ) Calibrar os pneus. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 1 – 1.  

B) 2 – 2 – 1 – 2.  

C) 2 – 2 – 1 – 1.  

D) 1 – 1 – 2 – 2.  

E) 2 – 1 – 2 – 2.  

 

 

QUESTÃO 29 – As boas práticas farmacêuticas são essenciais para o bom desenvolvimento das 

atividades profissionais relacionadas com a profissão Farmácia. Existem boas práticas descritas para 

diversas áreas de atuação. O Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação em Farmácias 

(BPMF), da RDC 67/2007, descreve “preparação” como um processo farmacotécnico para obtenção 

do produto manipulado, que compreende diferentes etapas; e esta norma descreve situações em que 

a orientação farmacêutica e/ou a atenção farmacêutica são obrigatórias no ato da dispensação. Dentre 

as alternativas a seguir, assinale: 

 

 A letra P para as etapas relacionadas com o “preparo”. 

 A letra O para as classes de medicamentos em que é preconizada orientação farmacêutica no ato 

da dispensação. 

 A letra A para as classes de medicamentos em que é preconizada atenção farmacêutica no ato da 

dispensação. 

 

(  ) Fracionamento de medicamento industrializado. 

(  ) Conservação da preparação. 

(  ) Antimicrobiano. 

(  ) Medicamento contendo substância de baixo índice terapêutico. 

(  ) Avaliação farmacêutica da prescrição. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) P – P – O – A – P. 

B) O – P – O – A – P. 

C) P – A – A – O – P. 

D) O – P – A – P – A. 

E) A – O – P – O – A. 
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QUESTÃO 30 – A atuação do Farmacêutico Fiscal necessita seguir padrões técnicos e objetivos sobre 

fiscalização do exercício profissional. Sendo assim, identifique, dentre as alternativas a seguir, quais 

as situações passíveis de autuação, e/ou intimação e/ou notificação durante a inspeção realizada pelo 

Farmacêutico Fiscal do CRF-PR em uma distribuidora de medicamentos. Em estabelecimentos 

enquadrados nos Perfis de ___ a ___, funcionando com a presença de Farmacêutica(o), mesmo em 

horário de funcionamento não declarado ao CRF-PR, mas sem a regular anotação de responsabilidade 

técnica, ocorrerá __________ na primeira constatação, devendo o estabelecimento providenciar 

anotação de responsabilidade técnica em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de ________ se não 

regularizado no prazo determinado. Em estabelecimentos enquadrados no Perfil __, deverá ser lavrado 

termo de inspeção quando houver a constatação da ausência do farmacêutico responsável técnico no 

horário de assistência farmacêutica declarado ao CRF-PR, sem gerar _______. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) 1 – 3 – intimação – autuação – 1 – notificação 

B) 1 – 3 – notificação – autuação – 2 – autuação 

C) 1 – 4 – notificação – autuação – 1 – autuação 

D) 1 – 4 – intimação – notificação – 1 – autuação 

E) 1 – 3 – notificação – intimação – 2 – notificação 

 

 

QUESTÃO 31 – Dentre as vedações que o Conselho Federal de Farmácia preconiza ao Farmacêutico 

no âmbito da publicidade, propaganda ou anúncio de suas atividades profissionais, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Divulgar especialidade ou área de atuação não reconhecida pelo Conselho Federal de Farmácia. 

B) Anunciar títulos científicos que não possa comprovar. 

C) Anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento e área da atuação, que não apresentem 

evidências científicas. 

D) Divulgar dados visando beneficiar-se individualmente ou a instituição/estabelecimento que 

representa, assessora ou integra. 

E) Expor o paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento não 

efetivamente comprovado e sem o seu expresso consentimento. 

 

 

QUESTÃO 32 – Em relação ao Farmacêutico Responsável Técnico pela farmácia, que também 

manipula fórmulas, e deseja realizar propaganda dos medicamentos comercializados pela empresa, 

analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A farmácia pode divulgar informações sobre medicamentos manipulados, exclusivamente aos 

profissionais habilitados a prescrever medicamentos, cujo material informativo contenha somente 

os nomes das substâncias ativas utilizadas na manipulação de fórmulas magistrais, segundo a 

sua DCB ou, na sua falta, a DCI ou a nomenclatura botânica, bem como as respectivas indicações 

terapêuticas, fielmente extraídas de literatura especializada e publicações científicas, 

devidamente referenciadas. 

(  ) A propaganda ou publicidade de medicamentos de venda sob prescrição fica restrita aos meios de 

comunicação destinados exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever o 

medicamento. 

(  ) A propaganda ou publicidade de medicamentos não pode utilizar designações, símbolos, figuras 

ou outras representações gráficas, ou quaisquer indicações que possam tornar a informação falsa, 

incorreta, ou que possibilitem interpretação falsa, equívoco, erro e/ou confusão em relação à 

verdadeira natureza, composição, procedência, qualidade, forma de uso, finalidade e/ou 

características do produto. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V. 

B) F – F – F. 

C) F – V – V. 

D) V – V – F. 

E) V – V – V. 
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QUESTÃO 33 – Em relação ao Código de Ética da Profissão Farmacêutica, o Farmacêutico inscrito no 

CRF-PR possui deveres, direitos e vedações. Sendo assim, analise as seguintes assertivas e identifique 

se é um direito, um dever ou uma vedação. 

 

1. Exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto 

à legibilidade da prescrição e demais aspectos legais e técnicos: _______. 

2. Supervisionar, nos limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio ao exercício das suas 

atividades: __________. 

3. Exercer a profissão respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes: 

_________. 

4. Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente por farmacêutico: _______. 

5. Fracionar medicamento, produto, substância ou insumo, em contrariedade à legislação vigente, ou 

permitir que tais práticas sejam realizadas: _______. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) direito – dever – dever – direito – vedação 

B) dever – direito – dever – direito – vedação 

C) direito – vedação – dever – direito – dever 

D) dever – direito – direito – dever – vedação 

E) vedação – dever – direito – vedação – direito 

 

 

QUESTÃO 34 – Sobre dispensação de medicamentos que exijam a retenção de receita, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) A dispensação de antimicrobiano em farmácia pública exige retenção da 2ª via do receituário. 

B) É possível dispensar antimicrobiano e medicamento de controle especial da Lista C1, prescritos no 

mesmo receituário. 

C) É possível dispensar diversos antimicrobianos prescritos no mesmo receituário. 

D) O farmacêutico deve rubricar as duas vias da receita. 

E) A dispensação deve atender o tratamento prescrito, mesmo que a apresentação comercial não 

fracionável com o menor número de doses contenha doses em quantidade superior à prescrita. 

 

 

QUESTÃO 35 – A RDC 80/2006 permite o fracionamento de medicamentos em farmácia sem 

manipulação. Sendo assim, analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa correta. 

 

I. Medicamentos de controle especial não podem ser fracionados. 

II. Somente é necessária apresentação da receita para fracionamento de medicamentos sujeitos à 

prescrição e que não sejam de controle especial. 

III. Podem ser fracionados medicamentos de embalagem não fracionável, desde que garantida a 

inviolabilidade da embalagem primária. 

IV. Cada embalagem secundária para fracionados deve acondicionar apenas um item da prescrição e 

conter uma bula do respectivo medicamento. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas II está correta. 

D) Apenas I e II estão incorretas. 

E) Apenas I, II e IV estão corretas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 36 a 40 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.  
 

O protagonismo do farmacêutico na mídia em tempos de pandemia 
 

                     Por Wandy Ribeiro 
 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 
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11 

12 

13 

14 

15 
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17 

18 

19 

20 

21 

Em meio a um cenário de calamidade instalado no sistema de saúde, em decorrência da 

pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), os farmacêuticos fazem parte de um 

dos principais grupos que atuam na linha de frente no combate ao vírus. Sendo assim, o trabalho 

desses profissionais ____ ganhado ____ nos meios de comunicação. Em diversos veículos, o 

protagonismo do farmacêutico tem sido retratado, no âmbito da prestação de serviço à 

sociedade, devido ____ ações de enfrentamento à doença. 

No portal G1, por exemplo, o papel do farmacêutico no uso racional de medicamentos, 

principalmente, durante esse período de escassez de muitos fármacos e itens nas farmácias, foi 

bastante lembrado. Além disso, o site do grupo Globo também chama a atenção para o fato de 

que os farmacêuticos são os profissionais responsáveis por adotar práticas de dispensação 

seguras desses produtos, otimizando a farmacoterapia, a fim de garantir a segurança, a saúde, 

a qualidade de vida e a efetividade no tratamento dos pacientes. 

Já o Estadão publicou uma matéria falando sobre a disponibilidade dos farmacêuticos ____ 

toda a população em meio à pandemia. Para isso, o jornal publicou um artigo da farmacêutica 

Simone Esser, em que ela explica como tem atuado no gerenciamento da sua equipe de 

funcionários, em uma rede de farmácias de São Paulo (SP), durante o período de calamidade 

ocasionado pelo surto. O artigo fala da importância dos farmacêuticos no reforço das 

recomendações dos principais órgãos de saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

por exemplo. Nesse sentido, Simone explica que a maior preocupação da rede em que atua é 

garantir a segurança dos funcionários e dos pacientes. Ela ainda comenta que orienta suas 

equipes sobre uso e descarte corretos dos materiais. 

 
(Fonte: https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-

tempos-de-pandemia-2 - Texto adaptado especialmente para esta prova.) 
 

QUESTÃO 36 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

das linhas 04 (duas ocorrências), 06 e 13. 
 

A) têm – repercussão – as – à 

B) tem – repercussão – às – a  

C) tem – repercução – à – à 

D) têm – repercução – as – a  

E) tem – repercussão – à – à  
 

 

QUESTÃO 37 – Considere as seguintes afirmações sobre a forma verbal “fala” (l. 17). 
 

I. Está sendo empregada de modo figurado, ainda que correto, e mantém-se a correção e o sentido 

do texto se esse verbo for substituído por “trata”.  

II. Se fosse substituída por “alude”, não haveria necessidade de qualquer outra alteração para 

preservar a correção e o sentido do texto. 

III. A forma verbal “disserta” pode substituir “fala”, mas seria necessária a troca da preposição “de” 

por “sobre”.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas III.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-tempos-de-pandemia-2
https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-tempos-de-pandemia-2
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QUESTÃO 38 – A expressão “no âmbito da” (l. 05) poderia ser substituída por qualquer das 

alternativas a seguir, mantendo a correção linguística e o sentido do texto, EXCETO por: 

 

A) com relação à  

B) no tocante à  

C) conforme à  

D) concernente à  

E) no que diz respeito à 

 

 

QUESTÃO 39 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) “Sendo assim” (l. 03) introduz um período que apresenta uma conclusão em relação ao que foi 

expresso no período anterior. 

(  ) “Além disso” (l. 09) e “Já” (l. 13) correspondem, respectivamente, a “Ademais” e “Por sua vez”. 

(  ) “a fim de” (l. 11), locução com sentido de finalidade, não corresponde, no contexto dado, a “com 

o intuito de”. 

(  ) As duas ocorrências de “em que” (l. 15 e l. 19) correspondem, respectivamente, a “no qual” e “na 

qual”. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – F. 

B) V – V – V – F. 

C) F – F – V – V.  

D) F – V – V – V. 

E) V – V – F – V.  

 

 

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca do emprego de vírgulas no texto. 

 

A) A vírgula da l. 01, assim como a da l. 02, foi empregada para isolar uma oração com função de 

advérbio. 

B) A mesma regra de pontuação determina que os termos “por exemplo” e “principalmente” (linhas 

07 e 08) fiquem entre vírgulas. 

C) As vírgulas após “segurança” e “saúde” (l. 11) justificam-se porque o trecho é uma enumeração. 

D) A primeira vírgula da l. 15 introduz uma oração de teor explicativo. 

E) A inserção de uma vírgula após “explica” (l. 19) acarretaria erro na estrutura do texto. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 41 – Considere o conjunto universo S = {xZ tal que -7 x 7}, no qual escolhemos os 

subconjuntos: 

 

A= {xN tal que 3 x <7}   

B= {xZ tal que -2< x 5}   

C= {xZ tal que -4 x 4}   

 

Então, o conjunto resultante das operações ((AB)C) é: 

 

A) {5}. 

B) {-4,-3,-2}. 

C) {3,4,5}. 

D) {0, 1, 2}. 

E) {-4,-3,-2,-1, 0, 1,2}. 
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QUESTÃO 42 – No município de Felicidades, existem 7 farmácias em diferentes ruas da cidade. 

Considerando que um fiscal farmacêutico deseja visitar todas essas farmácias uma única vez, quantos 

possíveis roteiros podem ser organizados para definir a ordem de visitas? 

 

A) 128. 

B) 720. 

C) 1.024. 

D) 2.520. 

E) 5.040. 
 

 

QUESTÃO 43 – A sentença composta: Nego que a farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas 

e tem caixa eletrônico é equivalente à sentença: 

 

A) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas, mas tem caixa eletrônico. 

B) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas ou não tem caixa eletrônico. 

C) A farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas e não tem caixa eletrônico. 

D) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas e não tem caixa eletrônico. 

E) A farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas ou tem caixa eletrônico. 
 

 

QUESTÃO 44 – Na farmácia popular existem: 208 caixas de 8 comprimidos de acetilsalicílico, 1.028 

caixas de 8 comprimidos de dipirona, 620 caixas de 12 comprimidos de ibuprofeno e 580 caixas de 

12 comprimidos de paracetamol. Se uma caixa for selecionada ao acaso, a probabilidade de ser uma 

caixa de ibuprofeno é: 

 

A) 8,54%. 

B) 23,81%. 

C) 25,45%. 

D) 32,40%. 

E) 42,20%. 
 

 

QUESTÃO 45 – Três fiscais farmacêuticos do município, André, Daniel e Flávio, trabalham nas regiões 

A, B e C, onde atuam nas áreas de revisão dos relatórios, verificação do exercício profissional e 

organização de eventos, não respectivamente nessa ordem. Considere que: 

 

 Flávio trabalha na organização de eventos. 

 O fiscal que trabalha na região A atua na verificação do exercício profissional. 

 André não trabalha na região C e não trabalha na revisão de relatórios. 

 

A partir dessas informações, é correto afirmar que o fiscal que trabalha na região A e aquele que atua 

na revisão dos relatórios são, respectivamente: 

 

A) André e Flávio. 

B) Flávio e Daniel. 

C) Flávio e André. 

D) André e Daniel. 

E) Daniel e Flávio. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DISCURSIVA 

 

QUESTÃO 01 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

Durante o processo de análise de uma receita, o Farmacêutico pode substituir um medicamento por 

outro equivalente farmacêutico, respeitando a vontade do consumidor. Discorra sobre as situações 

possíveis de ocorrer, ou não, a intercambialidade de medicamentos em farmácias comerciais. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

A destinação adequada de resíduos de serviços de saúde é uma etapa que compõe o PGRSS. Descreva 

resumidamente a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos pertencentes aos Grupos B, 

C, D e E da Resolução RDC nº 222/2018, gerado a partir da administração de medicamentos em um 

serviço de assistência hospitalar. Disserte sobre o tema. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 03 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

A Política Nacional de Medicamentos é parte da Política de Saúde existente no país. Descreva 5 (cinco) 

responsabilidades específicas de cada esfera de gestão: federal, estadual e municipal. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

Imagine que você está atuando como Farmacêutico Fiscal e, durante a inspeção, você é consultado 

pelo seu colega sobre as atuais regras para comunicação de afastamento ao CRF/PR. Descreva essas 

regras. 
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CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF/PR 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 45 (quarenta e cinco) questões; 

- contém 01 (uma) prova discursiva com 04 (quatro) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas e da Folha Definitiva da Prova Discursiva. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 01 – De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, considere o seguinte caso 

hipotético: um consumidor adquire duas caixas de um medicamento em farmácia, para um tratamento 

farmacológico prescrito de 60 dias; ao abrir a segunda caixa para dar continuidade ao tratamento, 

verifica que estão faltando dois comprimidos dentro da embalagem não violada. Sendo assim, para 

reclamar à farmácia, o consumidor tem um prazo de até ____ dias a contar da ____________ do 

medicamento; se o consumidor decidir pela substituição do produto, a farmácia _______ substituí-lo. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) 30 – data da compra – deverá 

B) 60 – constatação do defeito – poderá 

C) 90 – data da compra – deverá 

D) 30 – constatação do defeito – deverá 

E) 90 – data da compra – poderá 

 

 

QUESTÃO 02 – Em relação ao que pode ser considerado crime contra a saúde pública, considerando 
o Decreto-Lei nº 2.848/1940, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 

 

(  ) O farmacêutico que atuar no Paraná em atividade farmacêutica por mais de 90 dias sem a devida 

inscrição no CRF-PR. 

(  ) A exposição à venda de medicamento com origem ignorada. 

(  ) Aquisição de medicamentos pelo consumidor final, adquiridos de estabelecimento sem 

responsável técnico. 

(  ) Fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, quando obrigatório. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) V – V – F – V.  

C) F – V – F – V.  

D) V – F – V – F.  

E) F – F – V – F.  

 

 

QUESTÃO 03 – Toda pesquisa com seres humanos deve ser submetida a um Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), que tem uma organização e composição específica. Sendo assim, analise as assertivas 

a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Deverá ser constituído por colegiado com número inferior a 7 (sete) membros. 

(  ) Sua constituição não obriga incluir a participação de profissionais da área de saúde, das ciências 

exatas, sociais e humanas. 

(  ) Pode ter até a metade de seus membros pertencentes a diferentes categorias profissionais. 

(  ) Seus integrantes devem isentar-se da tomada de decisão, quando diretamente envolvidos na 

pesquisa em análise. 

(  ) Seus integrantes podem receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, 

hospedagem e alimentação. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – V.  

B) V – V – F – V – F.  

C) F – V – F – V – V.  

D) V – F – V – F – F.  

E) F – V – V – F – V.  
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QUESTÃO 04 – De acordo com o Sistema Único de Saúde, o dever do Estado de _______ a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem ______ os riscos de 

doenças e de outros agravos e o estabelecimento de condições que _________ acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado 

________ o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) garantir – reduzir – assegurem – não exclui 

B) fomentar – reduzir – assegurem – substitui 

C) garantir – erradicar – proporcionem – não exclui 

D) fomentar – reduzir – assegurem – não exclui 

E) garantir – erradicar – proporcionem – substitui 
 

 

QUESTÃO 05 – Considerando o que consta na Lei Federal nº 8.142/1990, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Conselho de Saúde. 

2. Conferência de Saúde. 
 

Coluna 2 

(  ) O Poder Executivo pode convocar. 

(  ) Tem caráter permanente e deliberativo. 

(  ) Representantes de vários segmentos sociais e escolhidos para cada reunião convocada. 

(  ) Instância onde o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não possui 

representação obrigatória. 

(  ) Instância desnecessária para repasse regular de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 

cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelo Município. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 1 – 2 – 2. 

B) 2 – 2 – 1 – 2 – 1. 

C) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 

D) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

E) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 
 

 

QUESTÃO 06 – O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede 

de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo 

excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais. A partir do 
enunciado e considerando a Lei nº 11.343/2006, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais 

gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico 

devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado onde se localize o 

estabelecimento no qual se dará a internação. 

(  ) São considerados dois tipos de internação: a voluntária e a por demanda espontânea. 

(  ) A internação voluntária deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que 

optou por este regime de tratamento, e seu término dar-se-á por determinação do médico 

responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. 

(  ) É possível a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas 

acolhedoras.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – V. 

B) F – V – F – F. 

C) F – F – V – V. 

D) V – F – V – V. 

E) V – F – V – F. 
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QUESTÃO 07 – Sobre exemplos de crimes contra as relações de consumo, sujeitos a detenção de 2 

a 5 anos, ou multa, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em 

condições impróprias ao consumo. 

B) Fraudar preço por meio de aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na 

prestação dos serviços. 

C) Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador por sistemas de entrega ao consumo por 

intermédio de distribuidores ou revendedores. 

D) Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre 

a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou 

divulgação publicitária. 

E) Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, 

em proveito próprio ou de terceiros. 
 

 

QUESTÃO 08 – A Lei Federal nº 8.429/1992 versa sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional. A partir do enunciado, analise as assertivas a 

seguir quanto aos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito e assinale 

a alternativa correta. 
 

I. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 

terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

II. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 

ou atividade na administração pública direta, indireta ou fundacional. 

III. Receber vantagem econômica, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 

declaração a que esteja obrigado. 

IV. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio. 
 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas II, III e IV estão incorretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão incorretas. 

E) Apenas I, II e III estão corretas. 
 

 

QUESTÃO 09 – Considerando a Lei nº 9.503/1997, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Infração gravíssima; penalidade: multa (3 vezes).  

2. Infração gravíssima; penalidade: multa. 

3. Infração gravíssima; penalidade: multa (10 vezes) e suspensão do direito de dirigir. 

4. Infração gravíssima; penalidade: multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir. 

5. Infração média; penalidade: multa. 
 

Coluna 2 

(  ) Dirigir veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência. 

(  ) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação. 

(  ) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 

(  ) Deixar o condutor, envolvido em acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro à vítima, 

podendo fazê-lo. 

(  ) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.  

B) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.  

C) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.  

D) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.  

E) 4 – 2 – 5 – 1 – 3.  
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QUESTÃO 10 – A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada em dezembro de _____ 

pela ______________________, e está organizada em ____ artigos. Esta Declaração representa ”o 

ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo 

e cada órgão da sociedade [...] esforce-se [...] por promover o respeito a esses ____________, e 

[...] por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os 

povos dos próprios Países-Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição”. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) 1945 – Organização Mundial da Saúde – 40 – deveres e liberdades 

B) 1948 – Organização das Nações Unidas – 30 – direitos e liberdades 

C) 1948 – Organização das nações Unidas – 40 – deveres e liberdades 

D) 1945 – Organização das Mundial da Saúde – 30 – direitos e liberdades 

E) 1948 – Liga das Nações – 40 – direitos e liberdades 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICOS 
 

QUESTÃO 11 – A Lei Federal nº 13.021/2014 permitiu a realização do serviço de vacinação em 

farmácias; considerando a farmácia que realiza este serviço no estado do Paraná, analise as seguintes 

assertivas e assinale a alternativa correta. 
 

I. O Responsável Técnico pela farmácia deve ser o Farmacêutico devidamente capacitado junto ao 

CRF-PR para o serviço de vacinação. 

II. A vacinação pode ocorrer no domicílio do paciente em determinadas situações. 

III. É exigida prescrição médica para aplicação das vacinas em geral. 

IV. Pode ser fornecido ao consumidor o cartão de vacinação referente ao serviço prestado. 
 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas 

C) Apenas II está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão incorretas. 
 

 

QUESTÃO 12 – “Ampliar o limite de competência do exercício profissional, conforme o currículo 

escolar ou mediante curso ou prova de especialização realizado ou prestada em escola ou instituto 

oficial”, é uma competência do ________________, descrita na(o) _______________. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) Sistema Conselho Federal/Regional de Farmácia – Lei Federal nº 3.820/1960 

B) Conselho Regional de Farmácia – Lei Federal nº 9.120/1995 

C) Conselho Federal de Farmácia – Decreto Federal nº 85.878/1981 

D) Sistema Conselho Federal/Regional de Farmácia – Lei Federal nº 9.120/1995 

E) Conselho Federal de Farmácia – Lei Federal nº 3.820/1960 
 

 

QUESTÃO 13 – A Medicina e a Farmácia são profissões milenares. No Brasil, existem regras 

estabelecidas para o seu exercício. Considerando o exposto, analise as assertivas a seguir, assinalando 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Um mesmo indivíduo pode ter graduação em Medicina e em Farmácia. 

(  ) Um Médico com inscrição ativa no CRM-PR pode ter inscrição remida como Farmacêutico no CRF-

PR. 

(  ) O Código de Ética Profissional se aplica ao inscrito em conselho profissional, nas condições 

descritas no próprio Código. 

(  ) Ao médico é vedado indicar em sua receita a farmácia para obtenção do medicamento. 

(  ) É possível o Farmacêutico com inscrição baixada no CRF-PR e o Médico com inscrição ativa no 

CRM-PR serem sócios de farmácia com manipulação. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F – V.  

B) F – V – F – F – V.  

C) F – F – V – V – V.  

D) V – F – V – V – F.  

E) V – V – F – F – F. 
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QUESTÃO 14 – O farmacêutico recebe, na farmácia, Receita de Controle Especial em duas vias 

contendo um determinado medicamento da lista C1 e outro da Lista B2 da Portaria SVS/MS 344/1998, 

com as seguintes quantidades prescritas, respectivamente: 2 caixas contendo 30 comprimidos cada 

caixa (dose diária: 1 comprimido via oral), e 1 caixa contendo 30 comprimidos cada caixa (dose diária: 

1 comprimido via oral). Sob ponto de vista técnico, analise as seguintes assertivas e assinale a 

alternativa correta em relação ao Farmacêutico, que nesse caso, poderá: 

 

I. Dispensar os dois medicamentos na quantidade prescrita. 

II. Dispensar apenas o medicamento da lista C1, na quantidade prescrita. 

III. Contatar o prescritor para dirimir dúvidas, antes da dispensação. 

IV. Dispensar o medicamento da Lista B2, a seu critério pessoal. 

 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão incorretas. 

E) Apenas I, III e IV estão incorretas. 

 

 

QUESTÃO 15 – Analise o enunciado e as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 

 

Será autuado pelo Farmacêutico Fiscal por infração ao artigo 24 da Lei Federal nº 3.820/1960 o 

estabelecimento que no momento da inspeção do CRF-PR estiver realizando atividades farmacêuticas 

privativas na ausência do(s) farmacêutico(s), independente da notificação prevista na Deliberação 

CRF-PR nº 1005/2021, quais sejam: 

 

(  ) Preparar medicamentos, fórmulas magistrais, farmacopéicas e preparações homeopáticas, 

fracionar produtos farmacêuticos, de acordo com a legislação vigente. 

(  ) Analisar e conferir todos os receituários, observando os aspectos técnicos e legais, antes de 

efetuar a dispensa, com o propósito de garantir a efetividade e a segurança da terapêutica 

prescrita e apor o nome e número de inscrição do CRF-PR. 

(  ) Efetuar a repetição do receituário dos pacientes em geral, inclusive portadores de doenças 

crônicas não transmissíveis, respiratórias, autoimunes e degenerativas, de acordo com o tempo 

de tratamento farmacológico previsto pelo prescritor. 

(  ) Realizar a prescrição de terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas, e outras intervenções 

em relação ao cuidado à saúde do paciente. 

(  ) Informar e orientar sobre a utilização de aparelhos de autovigilância e autocuidado de saúde em 

estabelecimentos farmacêuticos. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F – F – V.  

B) F – V – F – F – F.  

C) F – F – V – V – V.  

D) V – F – V – F – V.  

E) V – F – V – V – F.  

 

 

QUESTÃO 16 – São condições para o CRF-PR conceder a Declaração de Atividade Profissional para a 

assistência por Farmacêuticos Substitutos Temporários: 

 

A) Período de substituição de 30 dias; ausência de conflito de horário para assistência; pagamento de 

custas; pedido protocolado no CRF-PR. 

B) Ausência de conflito de horário para assistência; período de substituição de até 30 dias; não poder 

estar em férias no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição. 

C) Pagamento de custas; período de substituição de até 30 dias; substituto não poder estar em férias 

no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição. 

D) Substituto não poder estar em férias no mesmo empregador onde ocorrerá a substituição; ausência 

de conflito de horário para assistência; período de substituição de 30 dias.  

E) Pedido protocolado no CRF-PR; substituto não poder estar em férias no mesmo empregador onde 

ocorrerá a substituição. 
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QUESTÃO 17 – Dentre os tópicos do ciclo da assistência farmacêutica descritos na Ficha de 

Fiscalização do Exercício das Atividades Farmacêuticas nas farmácias Hospitalares utilizada pelo CRF-

PR, assinale a alternativa que NÃO corresponde a nenhum desses tópicos. 

 

A) TRANSPORTE/RECEBIMENTO/QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. 

B) DEVOLUÇÃO. 

C) TERCEIRIZAÇÃO. 

D) INDICADORES. 

E) INFORMAÇÃO. 

 

 

QUESTÃO 18 – Considerando o exercício profissional farmacêutico nas análises clínicas e 

toxicológicas, analise as afirmações abaixo: 

 

1. O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem ter um profissional legalmente habilitado 

como responsável técnico. 

2. O posto de coleta laboratorial pode ter vínculo com mais de um laboratório clínico. 

3. Todos os profissionais do laboratório clínico e do posto de coleta laboratorial devem ser vacinados 

em conformidade com a legislação vigente. 

4. O CRF-PR somente permitirá responsabilidade técnica à profissionais Farmacêuticos Analistas 

Clínicos/Farmacêuticos-Bioquímicos que comprovem compatibilidade de horários para a efetiva 

assistência técnica, de acordo com os critérios descritos em Deliberação Plenária do CRF-PR. 

5. O laudo deve conter a identificação e nº de registro do Responsável Técnico no respectivo conselho 

de classe profissional. 
6. O laudo deve conter a identificação e nº registro do profissional que liberou o exame, no mesmo 

conselho de classe do RT. 

 

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é: 

 

A) 06. 

B) 10. 

C) 11. 

D) 13. 

E) 15. 

 

 

QUESTÃO 19 – Em relação aos documentos que devem ficar em local visível ao público, nas farmácias 

no Paraná, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Placa contendo nome, foto e número de inscrição no CRF-PR do farmacêutico responsável técnico, 

dos farmacêuticos substitutos e assistentes, bem como o seu horário de trabalho.  

(  ) AE (no caso de manipulação de substâncias de controle especial). 

(  ) AFE, licença sanitária e Certidão de Regularidade Técnica. 

(  ) Cartaz, contendo a seguinte orientação: "MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS 

INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO”. 

(  ) Lista com números atualizados de telefone do CRF-PR, do órgão Estadual e Municipal de Vigilância 

Sanitária, e órgãos de defesa do consumidor. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V – V.  

B) F – V – F – F – V.  

C) F – F – V – V – V.  

D) V – F – V – F – F.  

E) V – V – V – V – F.  
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QUESTÃO 20 – Em relação ao exercício profissional farmacêutico em estabelecimentos industriais 

farmacêuticos no Paraná, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O assessoramento e responsabilidade técnica em estabelecimentos industriais farmacêuticos onde 

são fabricados produtos que tenham indicações e/ou ações terapêuticas, são atribuições privativas 

do farmacêutico. 

(  ) A Garantia da Qualidade e o Controle de Qualidade necessitam estar sob responsabilidade do 

farmacêutico habilitado. 

(  ) É opcional o fornecimento da relação dos profissionais farmacêuticos que atuam no 

estabelecimento, durante a inspeção realizada pela Fiscalização do CRF-PR. 

(  ) A verificação da rubrica do Farmacêutico, no Laudo de liberação de lote para venda, é realizada 

pela Fiscalização do CRF-PR. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V. 

B) F – V – F – F. 

C) F – F – V – V. 

D) V – F – V – F. 

E) V – V – V – V. 

 

 

QUESTÃO 21 – A farmácia que deseja realizar serviços farmacêuticos no Paraná, deve cumprir vários 

requisitos sanitários, EXCETO: 

 

A) Possuir e manter farmacêutico presencial durante todo o horário de funcionamento da farmácia. 

B) Manter afixado em local visível na área de circulação do público em geral, nome e identidade dos 

responsáveis para aplicação de injetáveis. 

C) Pia com água corrente, toalhas de uso individual e descartável, sabonete líquido, lixeira sem tampa 

ou com acionamento da tampa por pedal, e sem comunicação direta com a sala de serviços 

farmacêuticos. 

D) Estar devidamente indicado no licenciamento sanitário da farmácia, sendo vedado utilizar qualquer 

dependência da farmácia ou drogaria como consultório ou outro fim diverso do licenciamento. 

E) Após a prestação do serviço farmacêutico, deve ser entregue ao usuário a Declaração de Serviço 

Farmacêutico. 

 

 

QUESTÃO 22 – Sobre o funcionamento de um motor com injeção eletrônica, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Fase da admissão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

2. Fase de explosão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

3. Fase de escapamento: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

4. Fase de compressão: válvula de admissão ____ e de escapamento _____; pistão ____. 

 

Coluna 2 

(  ) fechada – fechada – sobe 

(  ) abre – fechada – desce 

(  ) fechada – aberta – sobe 

(  ) fechada – fechada – desce 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 4 – 2 – 3.  

B) 3 – 1 – 2 – 4.  

C) 4 – 2 – 1 – 3.  

D) 1 – 2 – 4 – 3.  

E) 4 – 1 – 3 – 2.  
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QUESTÃO 23 – Sobre ações relacionadas com direção defensiva, há um aspecto importante: o que 

trata sobre as revisões do veículo, sendo assim, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Previsão imediata. 

2. Previsão mediata. 

 

Coluna 2 

(  ) Abastecer com combustível. 

(  ) Verificar o funcionamento dos faróis e sinaleiras. 

(  ) Prever potencial perigo de acidente. 

(  ) Calibrar os pneus. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 1 – 1.  

B) 2 – 2 – 1 – 2.  

C) 2 – 2 – 1 – 1.  

D) 1 – 1 – 2 – 2.  

E) 2 – 1 – 2 – 2.  

 

 

QUESTÃO 24 – As boas práticas farmacêuticas são essenciais para o bom desenvolvimento das 

atividades profissionais relacionadas com a profissão Farmácia. Existem boas práticas descritas para 

diversas áreas de atuação. O Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação em Farmácias 

(BPMF), da RDC 67/2007, descreve “preparação” como um processo farmacotécnico para obtenção 

do produto manipulado, que compreende diferentes etapas; e esta norma descreve situações em que 

a orientação farmacêutica e/ou a atenção farmacêutica são obrigatórias no ato da dispensação. Dentre 

as alternativas a seguir, assinale: 

 

 A letra P para as etapas relacionadas com o “preparo”. 

 A letra O para as classes de medicamentos em que é preconizada orientação farmacêutica no ato 

da dispensação. 

 A letra A para as classes de medicamentos em que é preconizada atenção farmacêutica no ato da 

dispensação. 

 

(  ) Fracionamento de medicamento industrializado. 

(  ) Conservação da preparação. 

(  ) Antimicrobiano. 

(  ) Medicamento contendo substância de baixo índice terapêutico. 

(  ) Avaliação farmacêutica da prescrição. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) P – P – O – A – P. 

B) O – P – O – A – P. 

C) P – A – A – O – P. 

D) O – P – A – P – A. 

E) A – O – P – O – A. 
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QUESTÃO 25 – A atuação do Farmacêutico Fiscal necessita seguir padrões técnicos e objetivos sobre 

fiscalização do exercício profissional. Sendo assim, identifique, dentre as alternativas a seguir, quais 

as situações passíveis de autuação, e/ou intimação e/ou notificação durante a inspeção realizada pelo 

Farmacêutico Fiscal do CRF-PR em uma distribuidora de medicamentos. Em estabelecimentos 

enquadrados nos Perfis de ___ a ___, funcionando com a presença de Farmacêutica(o), mesmo em 

horário de funcionamento não declarado ao CRF-PR, mas sem a regular anotação de responsabilidade 

técnica, ocorrerá __________ na primeira constatação, devendo o estabelecimento providenciar 

anotação de responsabilidade técnica em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de ________ se não 

regularizado no prazo determinado. Em estabelecimentos enquadrados no Perfil __, deverá ser lavrado 

termo de inspeção quando houver a constatação da ausência do farmacêutico responsável técnico no 

horário de assistência farmacêutica declarado ao CRF-PR, sem gerar _______. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) 1 – 3 – intimação – autuação – 1 – notificação 

B) 1 – 3 – notificação – autuação – 2 – autuação 

C) 1 – 4 – notificação – autuação – 1 – autuação 

D) 1 – 4 – intimação – notificação – 1 – autuação 

E) 1 – 3 – notificação – intimação – 2 – notificação 

 

 

QUESTÃO 26 – Dentre as vedações que o Conselho Federal de Farmácia preconiza ao Farmacêutico 

no âmbito da publicidade, propaganda ou anúncio de suas atividades profissionais, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Divulgar especialidade ou área de atuação não reconhecida pelo Conselho Federal de Farmácia. 

B) Anunciar títulos científicos que não possa comprovar. 

C) Anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento e área da atuação, que não apresentem 

evidências científicas. 

D) Divulgar dados visando beneficiar-se individualmente ou a instituição/estabelecimento que 

representa, assessora ou integra. 

E) Expor o paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento não 

efetivamente comprovado e sem o seu expresso consentimento. 

 

 

QUESTÃO 27 – Em relação ao Farmacêutico Responsável Técnico pela farmácia, que também 

manipula fórmulas, e deseja realizar propaganda dos medicamentos comercializados pela empresa, 

analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A farmácia pode divulgar informações sobre medicamentos manipulados, exclusivamente aos 

profissionais habilitados a prescrever medicamentos, cujo material informativo contenha somente 

os nomes das substâncias ativas utilizadas na manipulação de fórmulas magistrais, segundo a 

sua DCB ou, na sua falta, a DCI ou a nomenclatura botânica, bem como as respectivas indicações 

terapêuticas, fielmente extraídas de literatura especializada e publicações científicas, 

devidamente referenciadas. 

(  ) A propaganda ou publicidade de medicamentos de venda sob prescrição fica restrita aos meios de 

comunicação destinados exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever o 

medicamento. 

(  ) A propaganda ou publicidade de medicamentos não pode utilizar designações, símbolos, figuras 

ou outras representações gráficas, ou quaisquer indicações que possam tornar a informação falsa, 

incorreta, ou que possibilitem interpretação falsa, equívoco, erro e/ou confusão em relação à 

verdadeira natureza, composição, procedência, qualidade, forma de uso, finalidade e/ou 

características do produto. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V. 

B) F – F – F. 

C) F – V – V. 

D) V – V – F. 

E) V – V – V. 
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QUESTÃO 28 – Em relação ao Código de Ética da Profissão Farmacêutica, o Farmacêutico inscrito no 

CRF-PR possui deveres, direitos e vedações. Sendo assim, analise as seguintes assertivas e identifique 

se é um direito, um dever ou uma vedação. 

 

1. Exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto 

à legibilidade da prescrição e demais aspectos legais e técnicos: _______. 

2. Supervisionar, nos limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio ao exercício das suas 

atividades: __________. 

3. Exercer a profissão respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes: 

_________. 

4. Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente por farmacêutico: _______. 

5. Fracionar medicamento, produto, substância ou insumo, em contrariedade à legislação vigente, ou 

permitir que tais práticas sejam realizadas: _______. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) direito – dever – dever – direito – vedação 

B) dever – direito – dever – direito – vedação 

C) direito – vedação – dever – direito – dever 

D) dever – direito – direito – dever – vedação 

E) vedação – dever – direito – vedação – direito 

 

 

QUESTÃO 29 – Sobre dispensação de medicamentos que exijam a retenção de receita, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) A dispensação de antimicrobiano em farmácia pública exige retenção da 2ª via do receituário. 

B) É possível dispensar antimicrobiano e medicamento de controle especial da Lista C1, prescritos no 

mesmo receituário. 

C) É possível dispensar diversos antimicrobianos prescritos no mesmo receituário. 

D) O farmacêutico deve rubricar as duas vias da receita. 

E) A dispensação deve atender o tratamento prescrito, mesmo que a apresentação comercial não 

fracionável com o menor número de doses contenha doses em quantidade superior à prescrita. 

 

 

QUESTÃO 30 – A RDC 80/2006 permite o fracionamento de medicamentos em farmácia sem 

manipulação. Sendo assim, analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa correta. 

 

I. Medicamentos de controle especial não podem ser fracionados. 

II. Somente é necessária apresentação da receita para fracionamento de medicamentos sujeitos à 

prescrição e que não sejam de controle especial. 

III. Podem ser fracionados medicamentos de embalagem não fracionável, desde que garantida a 

inviolabilidade da embalagem primária. 

IV. Cada embalagem secundária para fracionados deve acondicionar apenas um item da prescrição e 

conter uma bula do respectivo medicamento. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas II está correta. 

D) Apenas I e II estão incorretas. 

E) Apenas I, II e IV estão corretas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 31 a 35 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.  
 

O protagonismo do farmacêutico na mídia em tempos de pandemia 
 

                     Por Wandy Ribeiro 
 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Em meio a um cenário de calamidade instalado no sistema de saúde, em decorrência da 

pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), os farmacêuticos fazem parte de um 

dos principais grupos que atuam na linha de frente no combate ao vírus. Sendo assim, o trabalho 

desses profissionais ____ ganhado ____ nos meios de comunicação. Em diversos veículos, o 

protagonismo do farmacêutico tem sido retratado, no âmbito da prestação de serviço à 

sociedade, devido ____ ações de enfrentamento à doença. 

No portal G1, por exemplo, o papel do farmacêutico no uso racional de medicamentos, 

principalmente, durante esse período de escassez de muitos fármacos e itens nas farmácias, foi 

bastante lembrado. Além disso, o site do grupo Globo também chama a atenção para o fato de 

que os farmacêuticos são os profissionais responsáveis por adotar práticas de dispensação 

seguras desses produtos, otimizando a farmacoterapia, a fim de garantir a segurança, a saúde, 

a qualidade de vida e a efetividade no tratamento dos pacientes. 

Já o Estadão publicou uma matéria falando sobre a disponibilidade dos farmacêuticos ____ 

toda a população em meio à pandemia. Para isso, o jornal publicou um artigo da farmacêutica 

Simone Esser, em que ela explica como tem atuado no gerenciamento da sua equipe de 

funcionários, em uma rede de farmácias de São Paulo (SP), durante o período de calamidade 

ocasionado pelo surto. O artigo fala da importância dos farmacêuticos no reforço das 

recomendações dos principais órgãos de saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

por exemplo. Nesse sentido, Simone explica que a maior preocupação da rede em que atua é 

garantir a segurança dos funcionários e dos pacientes. Ela ainda comenta que orienta suas 

equipes sobre uso e descarte corretos dos materiais. 

 
(Fonte: https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-

tempos-de-pandemia-2 - Texto adaptado especialmente para esta prova.) 
 

QUESTÃO 31 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

das linhas 04 (duas ocorrências), 06 e 13. 
 

A) têm – repercussão – as – à 

B) tem – repercussão – às – a  

C) tem – repercução – à – à 

D) têm – repercução – as – a  

E) tem – repercussão – à – à  
 

 

QUESTÃO 32 – Considere as seguintes afirmações sobre a forma verbal “fala” (l. 17). 
 

I. Está sendo empregada de modo figurado, ainda que correto, e mantém-se a correção e o sentido 

do texto se esse verbo for substituído por “trata”.  

II. Se fosse substituída por “alude”, não haveria necessidade de qualquer outra alteração para 

preservar a correção e o sentido do texto. 

III. A forma verbal “disserta” pode substituir “fala”, mas seria necessária a troca da preposição “de” 

por “sobre”.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas III.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-tempos-de-pandemia-2
https://ictq.com.br/marketing-farmaceutico/1456-o-protagonismo-do-farmaceutico-na-midia-em-tempos-de-pandemia-2
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QUESTÃO 33 – A expressão “no âmbito da” (l. 05) poderia ser substituída por qualquer das 

alternativas a seguir, mantendo a correção linguística e o sentido do texto, EXCETO por: 

 

A) com relação à  

B) no tocante à  

C) conforme à  

D) concernente à  

E) no que diz respeito à 

 

 

QUESTÃO 34 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) “Sendo assim” (l. 03) introduz um período que apresenta uma conclusão em relação ao que foi 

expresso no período anterior. 

(  ) “Além disso” (l. 09) e “Já” (l. 13) correspondem, respectivamente, a “Ademais” e “Por sua vez”. 

(  ) “a fim de” (l. 11), locução com sentido de finalidade, não corresponde, no contexto dado, a “com 

o intuito de”. 

(  ) As duas ocorrências de “em que” (l. 15 e l. 19) correspondem, respectivamente, a “no qual” e “na 

qual”. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – F. 

B) V – V – V – F. 

C) F – F – V – V.  

D) F – V – V – V. 

E) V – V – F – V.  

 

 

QUESTÃO 35 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca do emprego de vírgulas no texto. 

 

A) A vírgula da l. 01, assim como a da l. 02, foi empregada para isolar uma oração com função de 

advérbio. 

B) A mesma regra de pontuação determina que os termos “por exemplo” e “principalmente” (linhas 

07 e 08) fiquem entre vírgulas. 

C) As vírgulas após “segurança” e “saúde” (l. 11) justificam-se porque o trecho é uma enumeração. 

D) A primeira vírgula da l. 15 introduz uma oração de teor explicativo. 

E) A inserção de uma vírgula após “explica” (l. 19) acarretaria erro na estrutura do texto. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 36 – Considere o conjunto universo S = {xZ tal que -7 x 7}, no qual escolhemos os 

subconjuntos: 

 

A= {xN tal que 3 x <7}   

B= {xZ tal que -2< x 5}   

C= {xZ tal que -4 x 4}   

 

Então, o conjunto resultante das operações ((AB)C) é: 

 

A) {5}. 

B) {-4,-3,-2}. 

C) {3,4,5}. 

D) {0, 1, 2}. 

E) {-4,-3,-2,-1, 0, 1,2}. 
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QUESTÃO 37 – No município de Felicidades, existem 7 farmácias em diferentes ruas da cidade. 

Considerando que um fiscal farmacêutico deseja visitar todas essas farmácias uma única vez, quantos 

possíveis roteiros podem ser organizados para definir a ordem de visitas? 

 

A) 128. 

B) 720. 

C) 1.024. 

D) 2.520. 

E) 5.040. 
 

 

QUESTÃO 38 – A sentença composta: Nego que a farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas 

e tem caixa eletrônico é equivalente à sentença: 

 

A) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas, mas tem caixa eletrônico. 

B) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas ou não tem caixa eletrônico. 

C) A farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas e não tem caixa eletrônico. 

D) A farmácia CAMOMILA não funciona por 24 horas e não tem caixa eletrônico. 

E) A farmácia CAMOMILA funciona por 24 horas ou tem caixa eletrônico. 
 

 

QUESTÃO 39 – Na farmácia popular existem: 208 caixas de 8 comprimidos de acetilsalicílico, 1.028 

caixas de 8 comprimidos de dipirona, 620 caixas de 12 comprimidos de ibuprofeno e 580 caixas de 

12 comprimidos de paracetamol. Se uma caixa for selecionada ao acaso, a probabilidade de ser uma 

caixa de ibuprofeno é: 

 

A) 8,54%. 

B) 23,81%. 

C) 25,45%. 

D) 32,40%. 

E) 42,20%. 
 

 

QUESTÃO 40 – Três fiscais farmacêuticos do município, André, Daniel e Flávio, trabalham nas regiões 

A, B e C, onde atuam nas áreas de revisão dos relatórios, verificação do exercício profissional e 

organização de eventos, não respectivamente nessa ordem. Considere que: 

 

 Flávio trabalha na organização de eventos. 

 O fiscal que trabalha na região A atua na verificação do exercício profissional. 

 André não trabalha na região C e não trabalha na revisão de relatórios. 

 

A partir dessas informações, é correto afirmar que o fiscal que trabalha na região A e aquele que atua 

na revisão dos relatórios são, respectivamente: 

 

A) André e Flávio. 

B) Flávio e Daniel. 

C) Flávio e André. 

D) André e Daniel. 

E) Daniel e Flávio. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 41 – André estava trabalhando e verificou que seu computador estava com comportamento 

estranho. Ele chamou Thiago da área de TI, que verificou que o computador de André estava infectado 

com um Malware. Esse tipo de vírus, normalmente: 

 

I. Rouba os dados dos usuários. 

II. Criptografa ou exclui seus dados. 

III. Bombardeia o usuário de anúncios. 

IV. Só pode ser encontrado em computadores, não consegue atingir dispositivos móveis. 

 

Quais informações dadas por Thiago estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 42 – Em relação aos aplicativos para segurança, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, 

associando os tipos de software às suas funções. 

 

Coluna 1 

1. Antivírus. 

2. Antispywares. 

3. Firewalls. 

 

Coluna 2 

(  ) São instalados especialmente para detectar e eliminar vírus do tipo spywares e adwares. São 

geralmente muito eficazes, pois são instalados exclusivamente para eliminar os tipos de ameaça 

do tipo spywares e adwares. 

(  ) São utilizados para monitorar o tráfego da rede e barrar, quando identificados, conteúdos 

potencialmente perigosos. Para que um conteúdo passe pela sua “barreira”, ele deve atender a 

uma série de medidas de segurança.  

(  ) São programas voltados à detecção e eliminação de praticamente todos os tipos de malwares, 

eles são instalados com o objetivo de fazer uma varredura constante nos dispositivos, buscando 

aplicativos com códigos e ações suspeitas e, caso haja, eles alertarão o usuário. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 3 – 1. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 3 – 2 – 1. 
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QUESTÃO 43 – Anne está utilizando o Gmail para redigir um e-mail que será encaminhado para seus 

colegas. Após terminar de redigir o texto, incluiu os endereços de e-mail de todos os interessados, 

conforme imagem abaixo: 

  

 
 

Analisando essa imagem, podemos dizer que: 

 

I. Somente Ana consegue ver todos os colegas para o qual Anne está enviando e-mail. 

II. Regina e Lucimar não receberão os anexos que foram incluídos no e-mail. 

III. José, João e Maria conseguem ver que Ana recebeu o e-mail, porém não sabem que Regina e 

Lucimar também estão copiadas. 

 

Quais informações estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 44 – Karina precisa inserir um gráfico no seu documento que está sendo criado dentro do 

Microsoft Word 2013. Essa opção está disponível na guia: 

 

A) Exibição. 

B) Design. 

C) Página Inicial. 

D) Layout da Página. 

E) Inserir. 
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QUESTÃO 45 – Luiza é gerente de uma loja e está fazendo o controle das vendas dos seus três 

vendedores, para depois realizar o pagamento das comissões, sendo assim, a seguinte planilha foi 

gerada: 

 

 
 

Luiza pesquisou no google algumas funções e encontrou a seguinte função:                                       

SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma]). Se Luiza digitasse a seguinte fórmula na célula 

selecionada: =SOMASE(A3:B11;"Ana";B3:B11), qual seria o resultado? 

 

A) 3. 

B) 700,55. 

C) 1260,33. 

D) Erro de sintaxe, pois foi colocado aspas entre o nome Ana. 

E) Erro, pois essa fórmula não existe no Excel. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DISCURSIVA 

 

QUESTÃO 01 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

Durante o processo de análise de uma receita, o Farmacêutico pode substituir um medicamento por 

outro equivalente farmacêutico, respeitando a vontade do consumidor. Discorra sobre as situações 

possíveis de ocorrer, ou não, a intercambialidade de medicamentos em farmácias comerciais. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

A destinação adequada de resíduos de serviços de saúde é uma etapa que compõe o PGRSS. Descreva 

resumidamente a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos pertencentes aos Grupos B, 

C, D e E da Resolução RDC nº 222/2018, gerado a partir da administração de medicamentos em um 

serviço de assistência hospitalar. Disserte sobre o tema. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 03 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

A Política Nacional de Medicamentos é parte da Política de Saúde existente no país. Descreva 5 (cinco) 

responsabilidades específicas de cada esfera de gestão: federal, estadual e municipal. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

Imagine que você está atuando como Farmacêutico Fiscal e, durante a inspeção, você é consultado 

pelo seu colega sobre as atuais regras para comunicação de afastamento ao CRF/PR. Descreva essas 

regras. 
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