
 

 

 

 

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

V4_25/10/2021 15:07:58 

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 de redação; 

- 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 de Redação. 

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 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.                       
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Farmacêuticos fazem a diferença no combate à pandemia 

 

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (1), impôs um dos maiores 

desafios à saúde pública do planeta nos últimos tempos! O novo coronavírus espalhou, além da 

doença, a insegurança (2), a desinformação e o medo. Mas, desde o início da pandemia (3), 

uma categoria profissional da área da saúde está lado a lado da população: ela garante, em 135 

diferentes áreas de atuação, prevenção, cuidado, suprimento de produtos para a saúde, 

diagnóstico e apoio ao tratamento, além de contribuir nas pesquisas da vacina e da cura. Essa 

categoria é a dos farmacêuticos. 

Para agradecer-lhes, o Conselho Federal de Farmácia (CFF), órgão regulador do trabalho do 

farmacêutico (4), e os conselhos regionais deflagram, na sexta-feira, 25 de setembro, mais uma 

campanha em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico. O slogan deste ano é 

"Farmacêuticos são essenciais e merecem nosso reconhecimento". A ação contempla a 

veiculação de material publicitário nas redes sociais, na TV Globo e no portal G1. Durante os 

próximos quatro meses, ........., em reportagens divulgadas no portal, como os farmacêuticos 

contribuíram e estão contribuindo com a população nessa emergência de saúde pública. 

Exemplos que podem ter passado ..........., mas que espelham a dedicação e o empenho 

dessa categoria profissional, .......... por todo o país. Ao ser decretada a pandemia, quando a 

comunidade científica ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio 

pelo novo coronavírus, e a sociedade se isolava em casa (5), os farmacêuticos das cerca de 90 

mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o atendimento aos usuários de 

medicamentos. 

O mesmo ocorreu com os farmacêuticos dos laboratórios de análises clínicas, que, por meio 

de resultados de exames, apoiam cerca de 70% das decisões clínicas. São dez mil laboratórios 

de análises clínicas de propriedade de farmacêuticos no Brasil. Assim como as farmácias, esses 

estabelecimentos nunca fecharam as portas! 

 
(Fonte: https://pfarma.com.br/coronavirus/5913-farmaceuticos-covid19.html – Texto adaptado 

especialmente para esta prova.) 
 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas das linhas 13, 15 e 16. 

 

A) será mostrado – despercebidos – estão espalhados 

B) serão mostrados – despercebidos – está espalhado 

C) serão mostrados – desapercebidos – estão espalhados 

D) será mostrado – desapercebido – está espalhada 

E) será mostrado – despercebido – está espalhada 

 

 

QUESTÃO 02 – Nas linhas 01, 03, 08-09 e 18 há termos sublinhados que estão entre vírgulas, os 

quais estão numerados de 1 a 5. Assinale os dois casos que têm a pontuação justificada pela mesma 

regra. 

 

A) 1 e 3. 

B) 1 e 4. 

C) 2 e 4. 

D) 3 e 5. 

E) 3 e 4. 
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QUESTÃO 03 – Se o segmento “uma categoria profissional da área da saúde” (l. 04) fosse substituída 

por “os farmacêuticos”, quantas outras alterações seriam necessárias na frase para adequar a 

concordância? 
 

A) Duas. 

B) Três. 

C) Quatro. 

D) Cinco. 

E) Seis. 
 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa em que a forma verbal NÃO poderia substituir “impôs” sem 

causar erro gramatical ao texto. 
 

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, impôs um dos maiores 

desafios à saúde pública do planeta nos últimos tempos! 
 

A) imporá 

B) impora 

C) impusera 

D) imporia 

E) impunha 
 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico pelo mesmo 

motivo que CORONAVÍRUS, FARMACÊUTICOS, SAÚDE e ÁREA, nessa respectiva ordem. 
 

A) bônus – ídolo – baú – supérfluo 

B) táxi – prédio – útil – possíveis 

C) ônus – matéria – juízes – ágil 

D) lápis – jóquei – úmido – elétron 

E) Vênus – sonâmbulo – inúmeros – páreo 
 

 

QUESTÃO 06 – Considere as seguintes possibilidades de alteração em estruturas do texto. 
 

I. contribuindo com a (l. 14) por apoiando à. 

II. a postos (l. 19) por à disposição. 

III. apoiam (l. 22) por dão suporte à. 
 

Quais preservariam a correção do texto? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 07 – Considere as seguintes indicações de correspondência entre elementos do texto. 
 

I. lhes (l. 08) refere-se a “farmacêuticos” (l. 07). 

II. ação (l. 11) refere-se a “slogan” (l. 10). 

III. O mesmo (l. 21) faz referência a “colocaram-se a postos” (l. 19). 

IV. esses estabelecimentos (l. 23-24) refere-se a “laboratórios de análises clínicas” (l. 22-23). 
 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II e III. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa em que a transformação de um termo em pronome oblíquo 

NÃO está correta.  

 

A) deflagram (...) mais uma campanha (l. 09-10) – DEFLAGRAM-NA. 

B) merecem nosso reconhecimento (l. 11) – MERECEM-NO. 

C) buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio (l. 17) – BUSCAVA CONHECÊ-

LAS. 

D) garantir o atendimento aos usuários de medicamentos (l. 19-20) – GARANTIR-LHES O 

ATENDIMENTO. 

E) esses estabelecimentos nunca fecharam as portas (l. 23-24) – FECHARAM-AS. 

 

 

Instrução – Considere o seguinte período do texto para responder as questões 09 e 10. 

 

 Ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica ainda buscava conhecer com 

maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus, e a sociedade se isolava em casa, 

os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o 

atendimento aos usuários de medicamentos. 

 

QUESTÃO 09 – Assinale C, se corretas, ou I, se incorretas, de acordo com as seguintes afirmativas 

sobre o período dado. 

 

(  ) A primeira oração tem função de adjunto adverbial e é reduzida de infinitivo. 

(  ) A primeira oração tem como sujeito “a pandemia” e está na voz passiva. 

(  ) A última oração do período tem função de adjunto adverbial e classifica-se como conformativa. 

 

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

 

A) C – C – C.  

B) C – I – C.  

C) C – C – I. 

D) I – C – I. 

E) I – I – C. 

 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca da estrutura e da pontuação do período 

dado. 

 

A) Há seis orações, ao todo, no período. 

B) O período está redigido em ordem indireta. 

C) A oração principal é “os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a 

postos”. 

D) O segmento que começa em “os farmacêuticos”, até o final do período, poderia ser deslocado para 

o início da frase (com as devidas adaptações de maiúsculas e minúsculas), sem prejuízo para sua 

clareza ou sua correção.  

E) Se a oração “e a sociedade se isolava em casa” fosse reescrita “e isolava-se a sociedade em casa”, 

não haveria mudanças na voz verbal e no sentido da oração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



621_TIPO1_BASE_CE_NM_21/10/202114:20:56 

Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

QUESTÃO 11 – Relacione Coluna 1 à Coluna 2 de modo a completar afirmativas corretas acerca da 

Redação Oficial.  

 

Coluna 1 

1. Chama-se comunicação oficial aquela cujo emissor é...                

2. O que se comunica, nesse tipo de texto, é sempre... 

3. O destinatário da comunicação oriunda de um órgão público é... 

 

Coluna 2 

(  ) Um assunto relativo às atribuições do órgão emissor. 

(  ) O público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos 

outros Poderes. 

(  ) O serviço público (por exemplo, um Ministério, Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, 

Seção). 

 

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

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 3 – 1. 

C) 3 – 2 – 1. 

D) 2 – 1 – 3. 

E) 1 – 3 – 2. 

 

 

QUESTÃO 12 – Considerando que os pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades 

quanto às concordâncias verbal, nominal e pronominal, analise as assertivas abaixo e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Embora se refiram à segunda pessoa gramatical (pessoa com quem se fala), esses pronomes 

levam a concordância para a terceira pessoa.  

(  ) Os pronomes Vossa Excelência ou Vossa Senhoria são utilizados para se comunicar diretamente 

com o receptor. Da mesma forma, os pronomes possessivos da terceira pessoa (Sua Excelência 

ou Sua Senhoria) são empregados quando se faz referência à pessoa em questão. 

(  ) Quanto aos adjetivos referidos aos pronomes de tratamento, o gênero gramatical deve concordar 

com o próprio pronome. Por exemplo, deve-se dizer “Vossa Excelência está convidada”, 

independentemente de o interlocutor ser homem ou mulher. 

 

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

 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) V – V – F. 

D) F – F – V. 

E) F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 13 – Uma vez que “a redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução 

da língua” (de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República), NÃO é 

característica da linguagem empregada nas comunicações oficiais: 

 

A) Clareza e precisão. 

B) Objetividade e concisão. 

C) Coesão e coerência. 

D) Formalidade e uso da norma padrão da língua portuguesa. 

E) Vocabulário rebuscado e figuras de linguagem próprias do estilo literário. 
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QUESTÃO 14 – A respeito das formas de tratamento no texto oficial, o vocativo Excelentíssimo 

Senhor deve ser usado somente para:  

 

A) O Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal. 

B) O Presidente da República e o Vice-Presidente. 

C) O Presidente da República, o Vice-Presidente e os ministros. 

D) Vereadores, deputados e ministros, além de Presidente da República e Vice. 

E) O Oficial-General das Forças Armadas o Presidente da República e seu Vice, o Presidente do 

Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

QUESTÃO 15 – O texto do documento oficial deve seguir determinada padronização de estrutura; 

nos casos em que não seja usado para encaminhamento de documentos, deve conter introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Sobre esse aspecto, assinale a alternativa correta.  

 

A) Na introdução é apresentado o objetivo da comunicação. É esperado que sejam usadas formas de 

polidez, tais como “Tenho a honra de...”, “Tenho o prazer de...”, “Cumpre-me informar que...”, 

Venho por meio deste, ...”.  

B) No desenvolvimento, o assunto é detalhado em um só parágrafo, independentemente de conter 

mais de uma ideia sobre o assunto. 

C) Na conclusão é afirmada a posição sobre o assunto e é onde se emprega uma única fórmula de 

saudação final (“Respeitosamente”) para qualquer que seja o receptor. 

D) A fim de conferir-se clareza e objetividade ao texto, deve-se começar o texto, na introdução, com 

verbos como “Informo...”, “Comunico...”, “Solicito...”. 

E) Nunca se numeram os parágrafos do texto, mesmo que sejam mais de três. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 16 – O controle de entrada e saída de pessoas na recepção de uma entidade registrou em 

determinado dia o ingresso de 18 farmacêuticos, 5 advogados e 7 administradores. A probabilidade 

de escolher aleatoriamente um desses visitantes e ele ser um advogado é de: 

 

A) 14,57%. 

B) 16,67%. 

C) 19,37%. 

D) 23,33%. 

E) 60%. 

 

 

QUESTÃO 17 – Durante uma reunião plenária, é necessária uma equipe formada por exatamente: 

um secretário, um segurança e um auxiliar de serviços gerais. Se para formar essa equipe temos à 

disposição 4 secretários, 3 seguranças e 5 auxiliares de serviços gerais, quantas equipes distintas 

podem ser organizadas para atuarem em determinada reunião plenária? 

 

A) 60. 

B) 40. 

C) 30. 

D) 20. 

E) 12. 
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QUESTÃO 18 – Considere verdadeiras as seguintes sentenças simples: 

 

p = Maria recebeu a correspondência na sexta-feira. 

q = Maria protocolou a correspondência na sexta-feira. 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma sentença composta falsa para (pq). 

 

A) Maria recebeu e protocolou a correspondência na sexta-feira. 

B) Maria recebeu ou protocolou a correspondência na sexta-feira. 

C) Maria não recebeu, mas protocolou a correspondência na sexta-feira. 

D) Se Maria não recebeu a correspondência na sexta-feira então ela protocolou a correspondência na 

sexta-feira. 

E) Se Maria não protocolou a correspondência na sexta-feira, então ela não recebeu a correspondência 

na sexta-feira. 

 

 

QUESTÃO 19 – Analise as seguintes afirmações: 

 

I. √26 é um número inteiro. 

II. (−3)2 é um número natural. 

III. 
7

3
 é um número racional. 

IV. O resultado de 
3

6
+

7

2
 é um número inteiro. 

 

Quais são as afirmações verdadeiras? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 20 – Considerando os conjuntos A= {22,23,24,25,26}, B= {2,3,4,5,6}, C= {1,2,3,4,5,6} 

e D= {22,32,42,52,62}, é correto afirmar o resultado da operação entre os conjuntos da alternativa: 

 

A) BC= {6}. 

B) AB= {  }=. 

C) CD= {2}. 

D) AD= {22}. 

E) BC= {1}. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – As Lojas Renner foi notícia nos últimos meses quando sofreu um ataque cibernético. 

O atual gerente de Segurança da Informação, durante uma reportagem, fez uma advertência às 

pessoas e sugeriu que todos sempre façam e testem o ___________, que tem como objetivo copiar 

arquivos, pastas ou discos inteiros (físicos ou virtuais) para sistemas de armazenamento secundários, 

buscando a preservação dos dados em caso de qualquer problema. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) backup 

B) antivírus 

C) firewall 

D) malwares 

E) cloud computing 

 

 

 

 



621_TIPO1_BASE_CE_NM_21/10/202114:20:56 

Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

QUESTÃO 22 – Matheus está enviando um e-mail a seus colegas de trabalho, pela plataforma Gmail, 

sobre um evento que vai acontecer na empresa onde trabalham. Ao redigir o e-mail, ficou com dúvidas 

se conseguiria: 

 

I. Enviar imagem no corpo do texto. 

II. Formatar o corpo do texto, colocando fontes diferentes e com cores diferentes. 

III. No corpo do texto, colocar o link de uma página web onde também havia informações sobre o 

evento. 

IV. Incluir o e-mail de 15 pessoas na opção “Para”, ou seja, esse e-mail estaria endereçado a essas 

15 pessoas. 

 

Quais das opções dispostas nas assertivas acima Matheus conseguiria realizar?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 23 – Qual fórmula abaixo NÃO é encontrada nas opções do Microsoft Excel 2013? 

 

A) Se – Faz comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. 

B) Procv – Localiza dados de uma tabela ou de um intervalo. 

C) Mescla – Mescla todos os valores da célula selecionada. 

D) Maiúscula – Converte o texto da célula selecionada em maiúsculo. 

E) Agora – Retorna a data e hora. 

 

 

QUESTÃO 24 – Analise as histórias abaixo e assinale V, para aquelas que apresentam verdades sobre 

a funcionalidade do Microsoft PowerPoint 2013, ou F, para aquelas que apresentam informações falsas. 

 

(  ) Vitória estava montando uma apresentação e todos os seus slides estavam com fundo branco. Ao 

pesquisar sobre o PowerPoint, viu que o próprio sistema já trazia diversas opções de temas. 

(  ) Vagner estava montando uma apresentação para uma reunião inicial com seu cliente e utilizou o 

modelo da empresa onde trabalha, no qual o slide tem como tema o logo e as cores padrão da 

empresa. Ao selecionar o slide 1, clicar com o botão direito e selecionar a opção “Novo Slide”, o 

slide 2 ficou com o fundo branco e Vagner precisou selecionar novamente o tema da empresa 

onde trabalha. 

(  ) Leandro, ao formatar seus slides, utilizou várias opções de transição para poder dar vida a sua 

apresentação. 

(  ) Kelly utilizou para seus slides a opção de layout: Título e Conteúdo, que apresentou duas caixas 

pontilhadas, uma para que ela incluísse o título e outra para incluir o conteúdo. 

 

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

 

A) F – V – F – F.  

B) V – F – V – V.  

C) F – F – V – V.  

D) V – F – F – V.  

E) V – V – F – F.  
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QUESTÃO 25 – Analise a imagem abaixo que mostra um documento criado no Microsoft Word 2013:  

 

 
 

Após a análise, podemos dizer que: 

 
I. O título QUEM SOMOS – CRF/PR e o texto estão com fontes diferentes, porém estão com o 

mesmo tamanho. 

II. Foram encontrados erros de revisão ao longo do texto. 

III. Foi utilizada a opção bordas externas no título QUEM SOMOS – CRF/PR. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 26 – De acordo com as disposições do Art. 18 da Lei Federal nº 9.784/1999, é impedido 

de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: 

 

I. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. 

II. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 

companheiro. 

III. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais 

situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 27 – A Lei Federal nº 8.666/1993 estabelece que as compras, quando contratadas com 

terceiros, serão, necessariamente, precedidas de licitação. Sendo assim, com base nas disposições do 

Art. 15 da referida Lei, as compras, sempre que possível, deverão, EXCETO: 

 

A) Ser processadas sempre pela sua forma integral, para garantir a economicidade pela oferta de 

mercado. 

B) Ser processadas através de sistema de registro de preços. 

C) Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. 

D) Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 

E) Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e 

garantia oferecidas. 

 

 

QUESTÃO 28 – De acordo com as disposições do Art. 11 da Lei Federal nº 8.429/1992, os atos de 

improbidade administrativa, arrolados nas alternativas abaixo, estão classificados como atos que 

atentam contra os princípios da Administração Pública, EXCETO: 

 

A) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

B) Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.   

C) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.   

D) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 

mercado. 

E) Frustrar a licitude de concurso público. 

 

 
QUESTÃO 29 – De acordo com os conceitos adotados no Art. 4º da Lei Federal nº 5.991/1973, o 

produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa 

ou para fins de diagnóstico, denomina-se: 

 

A) Droga. 

B) Medicamento. 

C) Insumo. 

D) Substância. 

E) Correlato. 
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QUESTÃO 30 – Com base nas definições da Resolução nº 700/2021 do Conselho Federal de Farmácia 

(CFF), que regulamenta o procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia e dá 

outras providências, analise as seguintes assertivas, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) Termo de Inspeção é o documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico 

fiscal, destinado a determinar a adoção de providências imediatas aos representantes legais 

referente à documentação e registros, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

(  ) Auto de Infração é o documento preenchido, manual ou eletronicamente, pelo farmacêutico fiscal, 
quando constatado o não cumprimento das determinações do artigo 24 da Lei Federal nº 3.820/60. 

(  ) Certidão de Regularidade (CR) é o documento expedido pelo CRF, com valor probante de não 

haver impedimento do farmacêutico para exercer a função de responsável técnico ou substituto, 

respeitando os princípios legais, éticos e sanitários pelo profissional e pela empresa ou 

estabelecimento para o pleno exercício da responsabilidade técnica farmacêutica. 

 

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

  

A) C – I – I. 

B) C – C – C.  

C) I – C – C.  

D) I – I – C.  

E) C – C – I. 

 

 
QUESTÃO 31 – Segundo as disposições do Art. 8º da Seção III da Resolução nº 711/2021 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), que dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, observada a 

individualização da pena, entre as sanções disciplinares possíveis estão: 

 

I. Advertência com o uso da palavra "censura", com publicidade e com registro no prontuário. 

II. Multa de 01 (um) a 03 (três) salários mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de 

reincidência. 

III. Suspensão do exercício profissional de 03 (três) a 12 (doze) meses, nos casos de falta grave, de 

pronúncia criminal ou de prisão em virtude de sentença. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 32 – De acordo com as disposições do Art. 1º da Resolução nº 577/2013 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), as substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou 

desinfestação domiciliar, de ambientes coletivos ou públicos, lugares de uso comum e ao tratamento 

de água denominam-se produtos: 

 

A) Farmacêuticos. 

B) Saneantes. 

C) Cosméticos. 

D) De higiene pessoal. 

E) Para saúde. 
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QUESTÃO 33 – Ainda de acordo com as disposições do Art. 1º da Resolução nº 577/2013 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), o farmacêutico designado perante o Conselho Regional de Farmácia (CRF)  

para prestar assistência e responder tecnicamente nos casos de impedimentos ou ausências do 

farmacêutico diretor técnico ou farmacêutico responsável técnico, ou ainda do farmacêutico assistente 

técnico da empresa ou estabelecimento, respeitado o preconizado pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) ou acordo trabalhista, denomina-se: 

 

A) Diretor Substituto. 

B) Superintendente Substituto. 

C) Farmacêutico Substituto. 

D) Assistente Substituto. 

E) Técnico Substituto. 

 

 

QUESTÃO 34 – De acordo com as disposições do Art. 17 do Código de Ética Farmacêutica (Resolução 

nº 711/2021, do Conselho Federal de Farmácia – CFF), é proibido ao farmacêutico exercer 

simultaneamente a: 

 

A) Medicina. 

B) Odontologia. 

C) Administração de Empresas. 

D) Advocacia. 

E) Assistência Social. 

 

 
QUESTÃO 35 – Com base nas disposições da Lei Federal nº 3.820/1960, que criou o Conselho Federal 

e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras providências, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Conselho Federal será constituído de tantos membros quantos forem os Conselhos Regionais. 

II. O mandato dos membros do Conselho Federal é privativo de farmacêuticos de nacionalidade 

brasileira, será gratuito, meramente honorífico e terá a duração de quatro anos.            

III. O mandato da diretoria do Conselho Federal terá a duração de dois anos, sendo seus membros 

eleitos através do voto direto e secreto, por maioria absoluta. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICOS 
 

QUESTÃO 36 – Segundo Meirelles (2018), entre as espécies de atos administrativos, estão os atos 

_____________ que são atos administrativos em sentido formal, visto que materialmente não contêm 

manifestação da vontade da Administração. Entre os atos administrativos mais comuns desta espécie, 

estão as ____________ que são cópias ou fotocópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos constantes 

de processo, livro ou documento que se encontre nas repartições públicas. Podem ser de inteiro teor, 

ou resumidas, desde que expressem fielmente o que se contém no original de onde foram extraídas. 
 

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

A) enunciativos – certidões  

B) enunciativos – apostilas 

C) ordinatórios – circulares 

D) ordinatórios – instruções 

E) normativos – resoluções 
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QUESTÃO 37 – Os atos administrativos negociais, segundo Rossi (2020), são os que contêm uma 

declaração de vontade do Poder Público, que coincide com o interesse do particular, que por sua vez 

cumpriu os requisitos necessários à sua obtenção. Sendo assim, são atos administrativos negociais, 

EXCETO: 
 

A) Licença. 

B) Permissão. 

C) Autorização.  

D) Provimento. 

E) Aprovação. 
 

 

QUESTÃO 38 – Meirelles (2018) define que o exame do ato administrativo revela nitidamente a 

existência de determinados requisitos necessários à sua formação. Segundo o referido autor, para 

prática do ato administrativo, a ______________ é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato 

– discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder 

legal para praticá-lo. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) finalidade 

B) competência 

C) formalidade 

D) eficácia 

E) motivação 
 

 

QUESTÃO 39 – Os atos administrativos punitivos, segundo Rossi (2020), são os que contêm uma 

sanção, um castigo, aos agentes públicos e aos particulares sujeitos ao controle administrativo, com 

oportunidade de exercício de contraditório e ampla defesa. Sendo assim, estão entre as sanções 

externas que decorrem da relação Administração versus administrado sempre que violar a norma 

administrativa: 
 

I. Multa. 

II. Interdição de atividades. 

III. Apreensão de bens. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 40 – Rossi (2020) define que a extinção do ato em razão de sua retirada pela própria 

Administração Pública ocorre em diversos casos. Entre eles está a manifestação unilateral de vontade 

da Administração Pública em que declara não querer continuar a conservar precedente manifestação 

de vontade, consubstanciada em anterior ato administrativo, por não mais convir, na oportunidade, 

ao interesse público, apesar de legítimo. Essa manifestação denomina-se: 

  

A) Revogação. 

B) Anulação. 

C) Convalidação. 

D) Contraposição. 

E) Prorrogação. 
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QUESTÃO 41 – Com base nas definições de Meirelles (2018), analise as seguintes assertivas, 

relacionadas aos poderes e deveres do agente público: 
 

I. Cada agente é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas 

atribuições. Esse poder é de ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não 

como privilégio da pessoa que o exerce. 

II. Objetivando o cumprimento do dever de eficiência, as alterações introduzidas na Constituição 

Federal, pela Emenda Constitucional 19/1998, possibilitam a dispensa de servidor público estável 

mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assim como estabelecem, como 

condição para aquisição de estabilidade, a avaliação especial de desempenho por comissão 

instituída para essa finalidade. 

III. O dever de improbidade está constitucionalmente integrado na conduta do agente público como 

elemento necessário à legitimidade de seus atos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 42 – Com base nas definições de Meirelles (2018), analise as seguintes assertivas, 

relacionadas ao dever de prestar contas do agente público, assinalando C, se corretas, ou I, se 

incorretas. 
 

(  ) O dever de prestar contas é decorrência natural da administração com encargo de gestão de bens 

e interesses alheios. É dever indeclinável de todo administrador público – agente político ou 

simples funcionário – de prestar contas de sua gestão administrativa. 

(  ) A prestação de contas não se refere apenas aos dinheiros públicos, à gestão financeira, mas a 

todos os atos de governo e de administração. 

(  ) O dever de prestar contas alcança não só administradores de entidades e órgãos públicos como 

também os de entes paraestatais e até os particulares que recebem subvenções estatais para 

aplicação determinada. 

(  ) A prestação de contas, segundo os ditames constitucionais, é feita ao órgão judiciário de cada 

entidade estatal, através da corregedoria competente, que auxilia o controle externo da 

administração financeira. 
 

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

A) C – I – I – C. 

B) I – C – C – C.  

C) C – C – C – I.   

D) I – I – C – C.  

E) C – C – I – I. 
 

 

QUESTÃO 43 – Com base em Meirelles (2018), analise as assertivas que seguem: 
 

 É um dos princípios básicos da Administração Pública. 

 Esse princípio não é elemento formativo do ato. 

 É requisito de eficácia e moralidade. 

 Está expressamente previsto no Art. 37 da Constituição Federal vigente. 

 Para cumprimento desse dever, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 

instrumentos legítimos de que dispuserem. 
 

Qual é esse princípio? 
 

A) Legalidade. 

B) Razoabilidade. 

C) Lealdade. 

D) Proporcionalidade. 

E) Publicidade. 
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QUESTÃO 44 – Meirelles (2018) define que, entre os princípios básicos da Administração Pública, 

estão aqueles que não estão expressos na Constituição Federal e entre eles estão os seguintes 

princípios: 

 

I. Eficiência. 

II. Ampla defesa. 

III. Segurança jurídica. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 45 – Arantes (2012) define que a área pública, assim como a privada, também tem 

obrigatoriedade no cumprimento ético de seus deveres por meio da gestão pública e da atuação dos 

servidores públicos. Segundo a referida autora, entre as orientações do Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, estão: 

 

I. O trabalho do servidor público deve ser norteado pela dignidade, decoro, zelo, eficácia e 

consciência dos princípios morais. 

II. Os atos e fatos da vida privada do servidor público não têm nenhuma influência em sua vida 

profissional, assim sendo sua conduta fora do órgão público não se comunica com a do exercício 

de suas atividades de seu trabalho diário. 

III. A conduta do servidor deve conter o elemento ético, a verdade, o sigilo, o zelo, a disciplina, a 

moralidade, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo necessário para o cumprimento de 

seus deveres. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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  REDAÇÃO 

 

Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 15 linhas e 

máxima de 30, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de criar um título. 

 
Importante: 

1. Confira se seus dados de identificação estão corretos na sua folha definitiva de redação. Qualquer 

divergência, chame o fiscal da sala. 

2. Faça o rascunho de seu texto, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha definitiva que está 

devidamente identificada. 

3. Não serão corrigidos textos a lápis.  

4. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a 

passagem. 

5. Textos que não abordarem o tema proposto, que não tiverem o número mínimo de linhas 

delimitadas ou que ultrapassarem o número máximo de linhas previstas NÃO serão considerados. 

6. A letra deverá ser legível e de tamanho regular. 

7. Seja original, autônomo e criativo, não copiando nenhum fragmento do texto que orienta a prova 

de Língua Portuguesa. 

  

TEMA – A importância de a sociedade e o poder público valorizarem os profissionais, não 

só os da área da saúde, que atuaram no combate à pandemia. 

 

Com base no texto “Farmacêuticos fazem a diferença no combate à pandemia”, da prova de Língua 

Portuguesa, elabore um texto dissertativo-argumentativo, expondo suas ideias sobre o tema sugerido. 
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 TÍTULO:  
01 

Utilize este espaço para fazer seu rascunho 
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REDAÇÃO  



 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF/PR 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
 

 

V4_25/10/2021 15:07:58 

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 de redação; 

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

. 

QR 
code 

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

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 de Redação. 

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 – O controle de entrada e saída de pessoas na recepção de uma entidade registrou em 

determinado dia o ingresso de 18 farmacêuticos, 5 advogados e 7 administradores. A probabilidade 

de escolher aleatoriamente um desses visitantes e ele ser um advogado é de: 
 

A) 14,57%. 

B) 16,67%. 

C) 19,37%. 

D) 23,33%. 

E) 60%. 
 

 

QUESTÃO 02 – Durante uma reunião plenária, é necessária uma equipe formada por exatamente: 

um secretário, um segurança e um auxiliar de serviços gerais. Se para formar essa equipe temos à 

disposição 4 secretários, 3 seguranças e 5 auxiliares de serviços gerais, quantas equipes distintas 

podem ser organizadas para atuarem em determinada reunião plenária? 
 

A) 60. 

B) 40. 

C) 30. 

D) 20. 

E) 12. 
 

 

QUESTÃO 03 – Considere verdadeiras as seguintes sentenças simples: 
 

p = Maria recebeu a correspondência na sexta-feira. 

q = Maria protocolou a correspondência na sexta-feira. 
 

Assinale a alternativa que apresenta uma sentença composta falsa para (pq). 
 

A) Maria recebeu e protocolou a correspondência na sexta-feira. 

B) Maria recebeu ou protocolou a correspondência na sexta-feira. 

C) Maria não recebeu, mas protocolou a correspondência na sexta-feira. 

D) Se Maria não recebeu a correspondência na sexta-feira então ela protocolou a correspondência na 

sexta-feira. 

E) Se Maria não protocolou a correspondência na sexta-feira, então ela não recebeu a correspondência 

na sexta-feira. 
 

 

QUESTÃO 04 – Analise as seguintes afirmações: 
 

I. √26 é um número inteiro. 

II. (−3)2 é um número natural. 

III. 
7

3
 é um número racional. 

IV. O resultado de 
3

6
+

7

2
 é um número inteiro. 

 

Quais são as afirmações verdadeiras? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 05 – Considerando os conjuntos A= {22,23,24,25,26}, B= {2,3,4,5,6}, C= {1,2,3,4,5,6} 

e D= {22,32,42,52,62}, é correto afirmar o resultado da operação entre os conjuntos da alternativa: 
 

A) BC= {6}. 

B) AB= {  }=. 

C) CD= {2}. 

D) AD= {22}. 

E) BC= {1}. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 06 – As Lojas Renner foi notícia nos últimos meses quando sofreu um ataque cibernético. 

O atual gerente de Segurança da Informação, durante uma reportagem, fez uma advertência às 

pessoas e sugeriu que todos sempre façam e testem o ___________, que tem como objetivo copiar 

arquivos, pastas ou discos inteiros (físicos ou virtuais) para sistemas de armazenamento secundários, 

buscando a preservação dos dados em caso de qualquer problema. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) backup 

B) antivírus 

C) firewall 

D) malwares 

E) cloud computing 
 

 

QUESTÃO 07 – Matheus está enviando um e-mail a seus colegas de trabalho, pela plataforma Gmail, 

sobre um evento que vai acontecer na empresa onde trabalham. Ao redigir o e-mail, ficou com dúvidas 

se conseguiria: 
 

I. Enviar imagem no corpo do texto. 

II. Formatar o corpo do texto, colocando fontes diferentes e com cores diferentes. 

III. No corpo do texto, colocar o link de uma página web onde também havia informações sobre o 

evento. 

IV. Incluir o e-mail de 15 pessoas na opção “Para”, ou seja, esse e-mail estaria endereçado a essas 

15 pessoas. 
 

Quais das opções dispostas nas assertivas acima Matheus conseguiria realizar?  
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 08 – Qual fórmula abaixo NÃO é encontrada nas opções do Microsoft Excel 2013? 
 

A) Se – Faz comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. 

B) Procv – Localiza dados de uma tabela ou de um intervalo. 

C) Mescla – Mescla todos os valores da célula selecionada. 

D) Maiúscula – Converte o texto da célula selecionada em maiúsculo. 

E) Agora – Retorna a data e hora. 
 

 

QUESTÃO 09 – Analise as histórias abaixo e assinale V, para aquelas que apresentam verdades sobre 

a funcionalidade do Microsoft PowerPoint 2013, ou F, para aquelas que apresentam informações falsas. 
 

(  ) Vitória estava montando uma apresentação e todos os seus slides estavam com fundo branco. Ao 

pesquisar sobre o PowerPoint, viu que o próprio sistema já trazia diversas opções de temas. 

(  ) Vagner estava montando uma apresentação para uma reunião inicial com seu cliente e utilizou o 

modelo da empresa onde trabalha, no qual o slide tem como tema o logo e as cores padrão da 

empresa. Ao selecionar o slide 1, clicar com o botão direito e selecionar a opção “Novo Slide”, o 

slide 2 ficou com o fundo branco e Vagner precisou selecionar novamente o tema da empresa 

onde trabalha. 

(  ) Leandro, ao formatar seus slides, utilizou várias opções de transição para poder dar vida a sua 

apresentação. 

(  ) Kelly utilizou para seus slides a opção de layout: Título e Conteúdo, que apresentou duas caixas 

pontilhadas, uma para que ela incluísse o título e outra para incluir o conteúdo. 
 

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

A) F – V – F – F.  

B) V – F – V – V.  

C) F – F – V – V.  

D) V – F – F – V.  

E) V – V – F – F.  
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QUESTÃO 10 – Analise a imagem abaixo que mostra um documento criado no Microsoft Word 2013:  

 

 
 

Após a análise, podemos dizer que: 

 
I. O título QUEM SOMOS – CRF/PR e o texto estão com fontes diferentes, porém estão com o 

mesmo tamanho. 

II. Foram encontrados erros de revisão ao longo do texto. 

III. Foi utilizada a opção bordas externas no título QUEM SOMOS – CRF/PR. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – De acordo com as disposições do Art. 18 da Lei Federal nº 9.784/1999, é impedido 

de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: 

 

I. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. 

II. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 

companheiro. 

III. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais 

situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 12 – A Lei Federal nº 8.666/1993 estabelece que as compras, quando contratadas com 

terceiros, serão, necessariamente, precedidas de licitação. Sendo assim, com base nas disposições do 

Art. 15 da referida Lei, as compras, sempre que possível, deverão, EXCETO: 

 

A) Ser processadas sempre pela sua forma integral, para garantir a economicidade pela oferta de 

mercado. 

B) Ser processadas através de sistema de registro de preços. 

C) Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. 

D) Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 

E) Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e 

garantia oferecidas. 

 

 

QUESTÃO 13 – De acordo com as disposições do Art. 11 da Lei Federal nº 8.429/1992, os atos de 

improbidade administrativa, arrolados nas alternativas abaixo, estão classificados como atos que 

atentam contra os princípios da Administração Pública, EXCETO: 

 

A) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

B) Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.   

C) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.   

D) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 

mercado. 

E) Frustrar a licitude de concurso público. 

 

 
QUESTÃO 14 – De acordo com os conceitos adotados no Art. 4º da Lei Federal nº 5.991/1973, o 

produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa 

ou para fins de diagnóstico, denomina-se: 

 

A) Droga. 

B) Medicamento. 

C) Insumo. 

D) Substância. 

E) Correlato. 
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QUESTÃO 15 – Com base nas definições da Resolução nº 700/2021 do Conselho Federal de Farmácia 

(CFF), que regulamenta o procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia e dá 

outras providências, analise as seguintes assertivas, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) Termo de Inspeção é o documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico 

fiscal, destinado a determinar a adoção de providências imediatas aos representantes legais 

referente à documentação e registros, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

(  ) Auto de Infração é o documento preenchido, manual ou eletronicamente, pelo farmacêutico fiscal, 
quando constatado o não cumprimento das determinações do artigo 24 da Lei Federal nº 3.820/60. 

(  ) Certidão de Regularidade (CR) é o documento expedido pelo CRF, com valor probante de não 

haver impedimento do farmacêutico para exercer a função de responsável técnico ou substituto, 

respeitando os princípios legais, éticos e sanitários pelo profissional e pela empresa ou 

estabelecimento para o pleno exercício da responsabilidade técnica farmacêutica. 

 

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

  

A) C – I – I. 

B) C – C – C.  

C) I – C – C.  

D) I – I – C.  

E) C – C – I. 

 

 
QUESTÃO 16 – Segundo as disposições do Art. 8º da Seção III da Resolução nº 711/2021 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), que dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, observada a 

individualização da pena, entre as sanções disciplinares possíveis estão: 

 

I. Advertência com o uso da palavra "censura", com publicidade e com registro no prontuário. 

II. Multa de 01 (um) a 03 (três) salários mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de 

reincidência. 

III. Suspensão do exercício profissional de 03 (três) a 12 (doze) meses, nos casos de falta grave, de 

pronúncia criminal ou de prisão em virtude de sentença. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 17 – De acordo com as disposições do Art. 1º da Resolução nº 577/2013 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), as substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou 

desinfestação domiciliar, de ambientes coletivos ou públicos, lugares de uso comum e ao tratamento 

de água denominam-se produtos: 

 

A) Farmacêuticos. 

B) Saneantes. 

C) Cosméticos. 

D) De higiene pessoal. 

E) Para saúde. 
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QUESTÃO 18 – Ainda de acordo com as disposições do Art. 1º da Resolução nº 577/2013 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), o farmacêutico designado perante o Conselho Regional de Farmácia (CRF)  

para prestar assistência e responder tecnicamente nos casos de impedimentos ou ausências do 

farmacêutico diretor técnico ou farmacêutico responsável técnico, ou ainda do farmacêutico assistente 

técnico da empresa ou estabelecimento, respeitado o preconizado pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) ou acordo trabalhista, denomina-se: 

 

A) Diretor Substituto. 

B) Superintendente Substituto. 

C) Farmacêutico Substituto. 

D) Assistente Substituto. 

E) Técnico Substituto. 

 

 

QUESTÃO 19 – De acordo com as disposições do Art. 17 do Código de Ética Farmacêutica (Resolução 

nº 711/2021, do Conselho Federal de Farmácia – CFF), é proibido ao farmacêutico exercer 

simultaneamente a: 

 

A) Medicina. 

B) Odontologia. 

C) Administração de Empresas. 

D) Advocacia. 

E) Assistência Social. 

 

 
QUESTÃO 20 – Com base nas disposições da Lei Federal nº 3.820/1960, que criou o Conselho Federal 

e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras providências, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Conselho Federal será constituído de tantos membros quantos forem os Conselhos Regionais. 

II. O mandato dos membros do Conselho Federal é privativo de farmacêuticos de nacionalidade 

brasileira, será gratuito, meramente honorífico e terá a duração de quatro anos.            

III. O mandato da diretoria do Conselho Federal terá a duração de dois anos, sendo seus membros 

eleitos através do voto direto e secreto, por maioria absoluta. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICOS 
 

QUESTÃO 21 – Segundo Meirelles (2018), entre as espécies de atos administrativos, estão os atos 

_____________ que são atos administrativos em sentido formal, visto que materialmente não contêm 

manifestação da vontade da Administração. Entre os atos administrativos mais comuns desta espécie, 

estão as ____________ que são cópias ou fotocópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos constantes 

de processo, livro ou documento que se encontre nas repartições públicas. Podem ser de inteiro teor, 

ou resumidas, desde que expressem fielmente o que se contém no original de onde foram extraídas. 
 

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

A) enunciativos – certidões  

B) enunciativos – apostilas 

C) ordinatórios – circulares 

D) ordinatórios – instruções 

E) normativos – resoluções 
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QUESTÃO 22 – Os atos administrativos negociais, segundo Rossi (2020), são os que contêm uma 

declaração de vontade do Poder Público, que coincide com o interesse do particular, que por sua vez 

cumpriu os requisitos necessários à sua obtenção. Sendo assim, são atos administrativos negociais, 

EXCETO: 
 

A) Licença. 

B) Permissão. 

C) Autorização.  

D) Provimento. 

E) Aprovação. 
 

 

QUESTÃO 23 – Meirelles (2018) define que o exame do ato administrativo revela nitidamente a 

existência de determinados requisitos necessários à sua formação. Segundo o referido autor, para 

prática do ato administrativo, a ______________ é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato 

– discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder 

legal para praticá-lo. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) finalidade 

B) competência 

C) formalidade 

D) eficácia 

E) motivação 
 

 

QUESTÃO 24 – Os atos administrativos punitivos, segundo Rossi (2020), são os que contêm uma 

sanção, um castigo, aos agentes públicos e aos particulares sujeitos ao controle administrativo, com 

oportunidade de exercício de contraditório e ampla defesa. Sendo assim, estão entre as sanções 

externas que decorrem da relação Administração versus administrado sempre que violar a norma 

administrativa: 
 

I. Multa. 

II. Interdição de atividades. 

III. Apreensão de bens. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 25 – Rossi (2020) define que a extinção do ato em razão de sua retirada pela própria 

Administração Pública ocorre em diversos casos. Entre eles está a manifestação unilateral de vontade 

da Administração Pública em que declara não querer continuar a conservar precedente manifestação 

de vontade, consubstanciada em anterior ato administrativo, por não mais convir, na oportunidade, 

ao interesse público, apesar de legítimo. Essa manifestação denomina-se: 

  

A) Revogação. 

B) Anulação. 

C) Convalidação. 

D) Contraposição. 

E) Prorrogação. 
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QUESTÃO 26 – Com base nas definições de Meirelles (2018), analise as seguintes assertivas, 

relacionadas aos poderes e deveres do agente público: 
 

I. Cada agente é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas 

atribuições. Esse poder é de ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não 

como privilégio da pessoa que o exerce. 

II. Objetivando o cumprimento do dever de eficiência, as alterações introduzidas na Constituição 

Federal, pela Emenda Constitucional 19/1998, possibilitam a dispensa de servidor público estável 

mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assim como estabelecem, como 

condição para aquisição de estabilidade, a avaliação especial de desempenho por comissão 

instituída para essa finalidade. 

III. O dever de improbidade está constitucionalmente integrado na conduta do agente público como 

elemento necessário à legitimidade de seus atos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 27 – Com base nas definições de Meirelles (2018), analise as seguintes assertivas, 

relacionadas ao dever de prestar contas do agente público, assinalando C, se corretas, ou I, se 

incorretas. 
 

(  ) O dever de prestar contas é decorrência natural da administração com encargo de gestão de bens 

e interesses alheios. É dever indeclinável de todo administrador público – agente político ou 

simples funcionário – de prestar contas de sua gestão administrativa. 

(  ) A prestação de contas não se refere apenas aos dinheiros públicos, à gestão financeira, mas a 

todos os atos de governo e de administração. 

(  ) O dever de prestar contas alcança não só administradores de entidades e órgãos públicos como 

também os de entes paraestatais e até os particulares que recebem subvenções estatais para 

aplicação determinada. 

(  ) A prestação de contas, segundo os ditames constitucionais, é feita ao órgão judiciário de cada 

entidade estatal, através da corregedoria competente, que auxilia o controle externo da 

administração financeira. 
 

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

A) C – I – I – C. 

B) I – C – C – C.  

C) C – C – C – I.   

D) I – I – C – C.  

E) C – C – I – I. 
 

 

QUESTÃO 28 – Com base em Meirelles (2018), analise as assertivas que seguem: 
 

 É um dos princípios básicos da Administração Pública. 

 Esse princípio não é elemento formativo do ato. 

 É requisito de eficácia e moralidade. 

 Está expressamente previsto no Art. 37 da Constituição Federal vigente. 

 Para cumprimento desse dever, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 

instrumentos legítimos de que dispuserem. 
 

Qual é esse princípio? 
 

A) Legalidade. 

B) Razoabilidade. 

C) Lealdade. 

D) Proporcionalidade. 

E) Publicidade. 
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QUESTÃO 29 – Meirelles (2018) define que, entre os princípios básicos da Administração Pública, 

estão aqueles que não estão expressos na Constituição Federal e entre eles estão os seguintes 

princípios: 

 

I. Eficiência. 

II. Ampla defesa. 

III. Segurança jurídica. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 30 – Arantes (2012) define que a área pública, assim como a privada, também tem 

obrigatoriedade no cumprimento ético de seus deveres por meio da gestão pública e da atuação dos 

servidores públicos. Segundo a referida autora, entre as orientações do Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, estão: 

 

I. O trabalho do servidor público deve ser norteado pela dignidade, decoro, zelo, eficácia e 

consciência dos princípios morais. 

II. Os atos e fatos da vida privada do servidor público não têm nenhuma influência em sua vida 

profissional, assim sendo sua conduta fora do órgão público não se comunica com a do exercício 

de suas atividades de seu trabalho diário. 

III. A conduta do servidor deve conter o elemento ético, a verdade, o sigilo, o zelo, a disciplina, a 

moralidade, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo necessário para o cumprimento de 

seus deveres. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 31 a 40 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.                       
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Farmacêuticos fazem a diferença no combate à pandemia 

 

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (1), impôs um dos maiores 

desafios à saúde pública do planeta nos últimos tempos! O novo coronavírus espalhou, além da 

doença, a insegurança (2), a desinformação e o medo. Mas, desde o início da pandemia (3), 

uma categoria profissional da área da saúde está lado a lado da população: ela garante, em 135 

diferentes áreas de atuação, prevenção, cuidado, suprimento de produtos para a saúde, 

diagnóstico e apoio ao tratamento, além de contribuir nas pesquisas da vacina e da cura. Essa 

categoria é a dos farmacêuticos. 

Para agradecer-lhes, o Conselho Federal de Farmácia (CFF), órgão regulador do trabalho do 

farmacêutico (4), e os conselhos regionais deflagram, na sexta-feira, 25 de setembro, mais uma 

campanha em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico. O slogan deste ano é 

"Farmacêuticos são essenciais e merecem nosso reconhecimento". A ação contempla a 

veiculação de material publicitário nas redes sociais, na TV Globo e no portal G1. Durante os 

próximos quatro meses, ........., em reportagens divulgadas no portal, como os farmacêuticos 

contribuíram e estão contribuindo com a população nessa emergência de saúde pública. 

Exemplos que podem ter passado ..........., mas que espelham a dedicação e o empenho 

dessa categoria profissional, .......... por todo o país. Ao ser decretada a pandemia, quando a 

comunidade científica ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio 

pelo novo coronavírus, e a sociedade se isolava em casa (5), os farmacêuticos das cerca de 90 

mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o atendimento aos usuários de 

medicamentos. 

O mesmo ocorreu com os farmacêuticos dos laboratórios de análises clínicas, que, por meio 

de resultados de exames, apoiam cerca de 70% das decisões clínicas. São dez mil laboratórios 

de análises clínicas de propriedade de farmacêuticos no Brasil. Assim como as farmácias, esses 

estabelecimentos nunca fecharam as portas! 

 
(Fonte: https://pfarma.com.br/coronavirus/5913-farmaceuticos-covid19.html – Texto adaptado 

especialmente para esta prova.) 
 

QUESTÃO 31 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas das linhas 13, 15 e 16. 

 

A) será mostrado – despercebidos – estão espalhados 

B) serão mostrados – despercebidos – está espalhado 

C) serão mostrados – desapercebidos – estão espalhados 

D) será mostrado – desapercebido – está espalhada 

E) será mostrado – despercebido – está espalhada 

 

 

QUESTÃO 32 – Nas linhas 01, 03, 08-09 e 18 há termos sublinhados que estão entre vírgulas, os 

quais estão numerados de 1 a 5. Assinale os dois casos que têm a pontuação justificada pela mesma 

regra. 

 

A) 1 e 3. 

B) 1 e 4. 

C) 2 e 4. 

D) 3 e 5. 

E) 3 e 4. 
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QUESTÃO 33 – Se o segmento “uma categoria profissional da área da saúde” (l. 04) fosse substituída 

por “os farmacêuticos”, quantas outras alterações seriam necessárias na frase para adequar a 

concordância? 
 

A) Duas. 

B) Três. 

C) Quatro. 

D) Cinco. 

E) Seis. 
 

 

QUESTÃO 34 – Assinale a alternativa em que a forma verbal NÃO poderia substituir “impôs” sem 

causar erro gramatical ao texto. 
 

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, impôs um dos maiores 

desafios à saúde pública do planeta nos últimos tempos! 
 

A) imporá 

B) impora 

C) impusera 

D) imporia 

E) impunha 
 

 

QUESTÃO 35 – Assinale a alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico pelo mesmo 

motivo que CORONAVÍRUS, FARMACÊUTICOS, SAÚDE e ÁREA, nessa respectiva ordem. 
 

A) bônus – ídolo – baú – supérfluo 

B) táxi – prédio – útil – possíveis 

C) ônus – matéria – juízes – ágil 

D) lápis – jóquei – úmido – elétron 

E) Vênus – sonâmbulo – inúmeros – páreo 
 

 

QUESTÃO 36 – Considere as seguintes possibilidades de alteração em estruturas do texto. 
 

I. contribuindo com a (l. 14) por apoiando à. 

II. a postos (l. 19) por à disposição. 

III. apoiam (l. 22) por dão suporte à. 
 

Quais preservariam a correção do texto? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 37 – Considere as seguintes indicações de correspondência entre elementos do texto. 
 

I. lhes (l. 08) refere-se a “farmacêuticos” (l. 07). 

II. ação (l. 11) refere-se a “slogan” (l. 10). 

III. O mesmo (l. 21) faz referência a “colocaram-se a postos” (l. 19). 

IV. esses estabelecimentos (l. 23-24) refere-se a “laboratórios de análises clínicas” (l. 22-23). 
 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II e III. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 38 – Assinale a alternativa em que a transformação de um termo em pronome oblíquo 

NÃO está correta.  

 

A) deflagram (...) mais uma campanha (l. 09-10) – DEFLAGRAM-NA. 

B) merecem nosso reconhecimento (l. 11) – MERECEM-NO. 

C) buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio (l. 17) – BUSCAVA CONHECÊ-

LAS. 

D) garantir o atendimento aos usuários de medicamentos (l. 19-20) – GARANTIR-LHES O 

ATENDIMENTO. 

E) esses estabelecimentos nunca fecharam as portas (l. 23-24) – FECHARAM-AS. 

 

 

Instrução – Considere o seguinte período do texto para responder as questões 39 e 40. 

 

 

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

 

A) C – C – C.  

B) C – I – C.  

C) C – C – I. 

D) I – C – I. 

E) I – I – C. 

 

 

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca da estrutura e da pontuação do período 

dado. 

 

A) Há seis orações, ao todo, no período. 

B) O período está redigido em ordem indireta. 

C) A oração principal é “os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a 

postos”. 

D) O segmento que começa em “os farmacêuticos”, até o final do período, poderia ser deslocado para 

o início da frase (com as devidas adaptações de maiúsculas e minúsculas), sem prejuízo para sua 

clareza ou sua correção.  

E) Se a oração “e a sociedade se isolava em casa” fosse reescrita “e isolava-se a sociedade em casa”, 

não haveria mudanças na voz verbal e no sentido da oração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica ainda buscava conhecer com 

maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus, e a sociedade se isolava em casa, 

os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o 

atendimento aos usuários de medicamentos. 

 

QUESTÃO 39 – Assinale C, se corretas, ou I, se incorretas, de acordo com as seguintes afirmativas 

sobre o período dado. 

 

(  ) A primeira oração tem função de adjunto adverbial e é reduzida de infinitivo. 

(  ) A primeira oração tem como sujeito “a pandemia” e está na voz passiva. 

(  ) A última oração do período tem função de adjunto adverbial e classifica-se como conformativa. 
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QUESTÃO 41 – Relacione Coluna 1 à Coluna 2 de modo a completar afirmativas corretas acerca da 

Redação Oficial.  

 

Coluna 1 

1. Chama-se comunicação oficial aquela cujo emissor é...                

2. O que se comunica, nesse tipo de texto, é sempre... 

3. O destinatário da comunicação oriunda de um órgão público é... 

 

Coluna 2 

(  ) Um assunto relativo às atribuições do órgão emissor. 

(  ) O público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos 

outros Poderes. 

(  ) O serviço público (por exemplo, um Ministério, Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, 

Seção). 

 

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

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 3 – 1. 

C) 3 – 2 – 1. 

D) 2 – 1 – 3. 

E) 1 – 3 – 2. 

 

 

QUESTÃO 42 – Considerando que os pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades 

quanto às concordâncias verbal, nominal e pronominal, analise as assertivas abaixo e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Embora se refiram à segunda pessoa gramatical (pessoa com quem se fala), esses pronomes 

levam a concordância para a terceira pessoa.  

(  ) Os pronomes Vossa Excelência ou Vossa Senhoria são utilizados para se comunicar diretamente 

com o receptor. Da mesma forma, os pronomes possessivos da terceira pessoa (Sua Excelência 

ou Sua Senhoria) são empregados quando se faz referência à pessoa em questão. 

(  ) Quanto aos adjetivos referidos aos pronomes de tratamento, o gênero gramatical deve concordar 

com o próprio pronome. Por exemplo, deve-se dizer “Vossa Excelência está convidada”, 

independentemente de o interlocutor ser homem ou mulher. 

 

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

 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) V – V – F. 

D) F – F – V. 

E) F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 43 – Uma vez que “a redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução 

da língua” (de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República), NÃO é 

característica da linguagem empregada nas comunicações oficiais: 

 

A) Clareza e precisão. 

B) Objetividade e concisão. 

C) Coesão e coerência. 

D) Formalidade e uso da norma padrão da língua portuguesa. 

E) Vocabulário rebuscado e figuras de linguagem próprias do estilo literário. 
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QUESTÃO 44 – A respeito das formas de tratamento no texto oficial, o vocativo Excelentíssimo 

Senhor deve ser usado somente para:  

 

A) O Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal. 

B) O Presidente da República e o Vice-Presidente. 

C) O Presidente da República, o Vice-Presidente e os ministros. 

D) Vereadores, deputados e ministros, além de Presidente da República e Vice. 

E) O Oficial-General das Forças Armadas o Presidente da República e seu Vice, o Presidente do 

Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

QUESTÃO 45 – O texto do documento oficial deve seguir determinada padronização de estrutura; 

nos casos em que não seja usado para encaminhamento de documentos, deve conter introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Sobre esse aspecto, assinale a alternativa correta.  

 

A) Na introdução é apresentado o objetivo da comunicação. É esperado que sejam usadas formas de 

polidez, tais como “Tenho a honra de...”, “Tenho o prazer de...”, “Cumpre-me informar que...”, 

Venho por meio deste, ...”.  

B) No desenvolvimento, o assunto é detalhado em um só parágrafo, independentemente de conter 

mais de uma ideia sobre o assunto. 

C) Na conclusão é afirmada a posição sobre o assunto e é onde se emprega uma única fórmula de 

saudação final (“Respeitosamente”) para qualquer que seja o receptor. 

D) A fim de conferir-se clareza e objetividade ao texto, deve-se começar o texto, na introdução, com 

verbos como “Informo...”, “Comunico...”, “Solicito...”. 

E) Nunca se numeram os parágrafos do texto, mesmo que sejam mais de três. 
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  REDAÇÃO 

 

Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 15 linhas e 

máxima de 30, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de criar um título. 

 
Importante: 

1. Confira se seus dados de identificação estão corretos na sua folha definitiva de redação. Qualquer 

divergência, chame o fiscal da sala. 

2. Faça o rascunho de seu texto, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha definitiva que está 

devidamente identificada. 

3. Não serão corrigidos textos a lápis.  

4. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a 

passagem. 

5. Textos que não abordarem o tema proposto, que não tiverem o número mínimo de linhas 

delimitadas ou que ultrapassarem o número máximo de linhas previstas NÃO serão considerados. 

6. A letra deverá ser legível e de tamanho regular. 

7. Seja original, autônomo e criativo, não copiando nenhum fragmento do texto que orienta a prova 

de Língua Portuguesa. 

  

TEMA – A importância de a sociedade e o poder público valorizarem os profissionais, não 

só os da área da saúde, que atuaram no combate à pandemia. 

 

Com base no texto “Farmacêuticos fazem a diferença no combate à pandemia”, da prova de Língua 

Portuguesa, elabore um texto dissertativo-argumentativo, expondo suas ideias sobre o tema sugerido. 
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 TÍTULO:  
01 

Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

Execução: Fundatec 
REDAÇÃO  



 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF/PR 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
 

 

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

V4_25/10/2021 15:07:58 

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 de redação; 

- 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 de Redação. 

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. 

 

. 

QR 
code 



621_TIPO3_BASE_CE_NM_22/10/202114:32:24 

Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 01 – As Lojas Renner foi notícia nos últimos meses quando sofreu um ataque cibernético. 

O atual gerente de Segurança da Informação, durante uma reportagem, fez uma advertência às 

pessoas e sugeriu que todos sempre façam e testem o ___________, que tem como objetivo copiar 

arquivos, pastas ou discos inteiros (físicos ou virtuais) para sistemas de armazenamento secundários, 

buscando a preservação dos dados em caso de qualquer problema. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) backup 

B) antivírus 

C) firewall 

D) malwares 

E) cloud computing 
 

 

QUESTÃO 02 – Matheus está enviando um e-mail a seus colegas de trabalho, pela plataforma Gmail, 

sobre um evento que vai acontecer na empresa onde trabalham. Ao redigir o e-mail, ficou com dúvidas 

se conseguiria: 
 

I. Enviar imagem no corpo do texto. 

II. Formatar o corpo do texto, colocando fontes diferentes e com cores diferentes. 

III. No corpo do texto, colocar o link de uma página web onde também havia informações sobre o 

evento. 

IV. Incluir o e-mail de 15 pessoas na opção “Para”, ou seja, esse e-mail estaria endereçado a essas 

15 pessoas. 
 

Quais das opções dispostas nas assertivas acima Matheus conseguiria realizar?  
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 03 – Qual fórmula abaixo NÃO é encontrada nas opções do Microsoft Excel 2013? 
 

A) Se – Faz comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. 

B) Procv – Localiza dados de uma tabela ou de um intervalo. 

C) Mescla – Mescla todos os valores da célula selecionada. 

D) Maiúscula – Converte o texto da célula selecionada em maiúsculo. 

E) Agora – Retorna a data e hora. 
 

 

QUESTÃO 04 – Analise as histórias abaixo e assinale V, para aquelas que apresentam verdades sobre 

a funcionalidade do Microsoft PowerPoint 2013, ou F, para aquelas que apresentam informações falsas. 
 

(  ) Vitória estava montando uma apresentação e todos os seus slides estavam com fundo branco. Ao 

pesquisar sobre o PowerPoint, viu que o próprio sistema já trazia diversas opções de temas. 

(  ) Vagner estava montando uma apresentação para uma reunião inicial com seu cliente e utilizou o 

modelo da empresa onde trabalha, no qual o slide tem como tema o logo e as cores padrão da 

empresa. Ao selecionar o slide 1, clicar com o botão direito e selecionar a opção “Novo Slide”, o 

slide 2 ficou com o fundo branco e Vagner precisou selecionar novamente o tema da empresa 

onde trabalha. 

(  ) Leandro, ao formatar seus slides, utilizou várias opções de transição para poder dar vida a sua 

apresentação. 

(  ) Kelly utilizou para seus slides a opção de layout: Título e Conteúdo, que apresentou duas caixas 

pontilhadas, uma para que ela incluísse o título e outra para incluir o conteúdo. 
 

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

A) F – V – F – F.  

B) V – F – V – V.  

C) F – F – V – V.  

D) V – F – F – V.  

E) V – V – F – F.  
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QUESTÃO 05 – Analise a imagem abaixo que mostra um documento criado no Microsoft Word 2013:  

 

 
 

Após a análise, podemos dizer que: 

 
I. O título QUEM SOMOS – CRF/PR e o texto estão com fontes diferentes, porém estão com o 

mesmo tamanho. 

II. Foram encontrados erros de revisão ao longo do texto. 

III. Foi utilizada a opção bordas externas no título QUEM SOMOS – CRF/PR. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 06 – De acordo com as disposições do Art. 18 da Lei Federal nº 9.784/1999, é impedido 

de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: 

 

I. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. 

II. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 

companheiro. 

III. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais 

situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 07 – A Lei Federal nº 8.666/1993 estabelece que as compras, quando contratadas com 

terceiros, serão, necessariamente, precedidas de licitação. Sendo assim, com base nas disposições do 

Art. 15 da referida Lei, as compras, sempre que possível, deverão, EXCETO: 

 

A) Ser processadas sempre pela sua forma integral, para garantir a economicidade pela oferta de 

mercado. 

B) Ser processadas através de sistema de registro de preços. 

C) Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. 

D) Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 

E) Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e 

garantia oferecidas. 

 

 

QUESTÃO 08 – De acordo com as disposições do Art. 11 da Lei Federal nº 8.429/1992, os atos de 

improbidade administrativa, arrolados nas alternativas abaixo, estão classificados como atos que 

atentam contra os princípios da Administração Pública, EXCETO: 

 

A) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

B) Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.   

C) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.   

D) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 

mercado. 

E) Frustrar a licitude de concurso público. 

 

 
QUESTÃO 09 – De acordo com os conceitos adotados no Art. 4º da Lei Federal nº 5.991/1973, o 

produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa 

ou para fins de diagnóstico, denomina-se: 

 

A) Droga. 

B) Medicamento. 

C) Insumo. 

D) Substância. 

E) Correlato. 
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QUESTÃO 10 – Com base nas definições da Resolução nº 700/2021 do Conselho Federal de Farmácia 

(CFF), que regulamenta o procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia e dá 

outras providências, analise as seguintes assertivas, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 
 

(  ) Termo de Inspeção é o documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico 

fiscal, destinado a determinar a adoção de providências imediatas aos representantes legais 

referente à documentação e registros, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

(  ) Auto de Infração é o documento preenchido, manual ou eletronicamente, pelo farmacêutico fiscal, 
quando constatado o não cumprimento das determinações do artigo 24 da Lei Federal nº 3.820/60. 

(  ) Certidão de Regularidade (CR) é o documento expedido pelo CRF, com valor probante de não 

haver impedimento do farmacêutico para exercer a função de responsável técnico ou substituto, 

respeitando os princípios legais, éticos e sanitários pelo profissional e pela empresa ou 

estabelecimento para o pleno exercício da responsabilidade técnica farmacêutica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
  
A) C – I – I. 

B) C – C – C.  

C) I – C – C.  

D) I – I – C.  

E) C – C – I. 
 

 

QUESTÃO 11 – Segundo as disposições do Art. 8º da Seção III da Resolução nº 711/2021 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), que dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, observada a 

individualização da pena, entre as sanções disciplinares possíveis estão: 
 

I. Advertência com o uso da palavra "censura", com publicidade e com registro no prontuário. 

II. Multa de 01 (um) a 03 (três) salários mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de 

reincidência. 

III. Suspensão do exercício profissional de 03 (três) a 12 (doze) meses, nos casos de falta grave, de 

pronúncia criminal ou de prisão em virtude de sentença. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 12 – De acordo com as disposições do Art. 1º da Resolução nº 577/2013 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), as substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou 

desinfestação domiciliar, de ambientes coletivos ou públicos, lugares de uso comum e ao tratamento 

de água denominam-se produtos: 
 

A) Farmacêuticos. 

B) Saneantes. 

C) Cosméticos. 

D) De higiene pessoal. 

E) Para saúde. 
 

 

QUESTÃO 13 – Ainda de acordo com as disposições do Art. 1º da Resolução nº 577/2013 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), o farmacêutico designado perante o Conselho Regional de Farmácia (CRF)  

para prestar assistência e responder tecnicamente nos casos de impedimentos ou ausências do 

farmacêutico diretor técnico ou farmacêutico responsável técnico, ou ainda do farmacêutico assistente 

técnico da empresa ou estabelecimento, respeitado o preconizado pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) ou acordo trabalhista, denomina-se: 
 

A) Diretor Substituto. 

B) Superintendente Substituto. 

C) Farmacêutico Substituto. 

D) Assistente Substituto. 

E) Técnico Substituto. 
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QUESTÃO 14 – De acordo com as disposições do Art. 17 do Código de Ética Farmacêutica (Resolução 

nº 711/2021, do Conselho Federal de Farmácia – CFF), é proibido ao farmacêutico exercer 

simultaneamente a: 

 

A) Medicina. 

B) Odontologia. 

C) Administração de Empresas. 

D) Advocacia. 

E) Assistência Social. 

 

 

QUESTÃO 15 – Com base nas disposições da Lei Federal nº 3.820/1960, que criou o Conselho Federal 

e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras providências, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Conselho Federal será constituído de tantos membros quantos forem os Conselhos Regionais. 

II. O mandato dos membros do Conselho Federal é privativo de farmacêuticos de nacionalidade 

brasileira, será gratuito, meramente honorífico e terá a duração de quatro anos.            

III. O mandato da diretoria do Conselho Federal terá a duração de dois anos, sendo seus membros 

eleitos através do voto direto e secreto, por maioria absoluta. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICOS 

 

QUESTÃO 16 – Segundo Meirelles (2018), entre as espécies de atos administrativos, estão os atos 

_____________ que são atos administrativos em sentido formal, visto que materialmente não contêm 

manifestação da vontade da Administração. Entre os atos administrativos mais comuns desta espécie, 

estão as ____________ que são cópias ou fotocópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos constantes 

de processo, livro ou documento que se encontre nas repartições públicas. Podem ser de inteiro teor, 

ou resumidas, desde que expressem fielmente o que se contém no original de onde foram extraídas. 

 

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

 

A) enunciativos – certidões  

B) enunciativos – apostilas 

C) ordinatórios – circulares 

D) ordinatórios – instruções 

E) normativos – resoluções 

 

 

QUESTÃO 17 – Os atos administrativos negociais, segundo Rossi (2020), são os que contêm uma 

declaração de vontade do Poder Público, que coincide com o interesse do particular, que por sua vez 

cumpriu os requisitos necessários à sua obtenção. Sendo assim, são atos administrativos negociais, 

EXCETO: 

 

A) Licença. 

B) Permissão. 

C) Autorização.  

D) Provimento. 

E) Aprovação. 
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QUESTÃO 18 – Meirelles (2018) define que o exame do ato administrativo revela nitidamente a 

existência de determinados requisitos necessários à sua formação. Segundo o referido autor, para 

prática do ato administrativo, a ______________ é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato 

– discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder 

legal para praticá-lo. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) finalidade 

B) competência 

C) formalidade 

D) eficácia 

E) motivação 
 

 

QUESTÃO 19 – Os atos administrativos punitivos, segundo Rossi (2020), são os que contêm uma 

sanção, um castigo, aos agentes públicos e aos particulares sujeitos ao controle administrativo, com 

oportunidade de exercício de contraditório e ampla defesa. Sendo assim, estão entre as sanções 

externas que decorrem da relação Administração versus administrado sempre que violar a norma 

administrativa: 
 

I. Multa. 

II. Interdição de atividades. 

III. Apreensão de bens. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 20 – Rossi (2020) define que a extinção do ato em razão de sua retirada pela própria 

Administração Pública ocorre em diversos casos. Entre eles está a manifestação unilateral de vontade 

da Administração Pública em que declara não querer continuar a conservar precedente manifestação 

de vontade, consubstanciada em anterior ato administrativo, por não mais convir, na oportunidade, 

ao interesse público, apesar de legítimo. Essa manifestação denomina-se: 
  
A) Revogação. 

B) Anulação. 

C) Convalidação. 

D) Contraposição. 

E) Prorrogação. 
 

 

QUESTÃO 21 – Com base nas definições de Meirelles (2018), analise as seguintes assertivas, 

relacionadas aos poderes e deveres do agente público: 
 

I. Cada agente é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas 

atribuições. Esse poder é de ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não 

como privilégio da pessoa que o exerce. 

II. Objetivando o cumprimento do dever de eficiência, as alterações introduzidas na Constituição 

Federal, pela Emenda Constitucional 19/1998, possibilitam a dispensa de servidor público estável 

mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assim como estabelecem, como 

condição para aquisição de estabilidade, a avaliação especial de desempenho por comissão 

instituída para essa finalidade. 

III. O dever de improbidade está constitucionalmente integrado na conduta do agente público como 

elemento necessário à legitimidade de seus atos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 



621_TIPO3_BASE_CE_NM_22/10/202114:32:24 

Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

QUESTÃO 22 – Com base nas definições de Meirelles (2018), analise as seguintes assertivas, 

relacionadas ao dever de prestar contas do agente público, assinalando C, se corretas, ou I, se 

incorretas. 

 

(  ) O dever de prestar contas é decorrência natural da administração com encargo de gestão de bens 

e interesses alheios. É dever indeclinável de todo administrador público – agente político ou 

simples funcionário – de prestar contas de sua gestão administrativa. 

(  ) A prestação de contas não se refere apenas aos dinheiros públicos, à gestão financeira, mas a 

todos os atos de governo e de administração. 

(  ) O dever de prestar contas alcança não só administradores de entidades e órgãos públicos como 

também os de entes paraestatais e até os particulares que recebem subvenções estatais para 

aplicação determinada. 

(  ) A prestação de contas, segundo os ditames constitucionais, é feita ao órgão judiciário de cada 

entidade estatal, através da corregedoria competente, que auxilia o controle externo da 

administração financeira. 

 

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

 

A) C – I – I – C. 

B) I – C – C – C.  

C) C – C – C – I.   

D) I – I – C – C.  

E) C – C – I – I. 

 

 

QUESTÃO 23 – Com base em Meirelles (2018), analise as assertivas que seguem: 

 

 É um dos princípios básicos da Administração Pública. 

 Esse princípio não é elemento formativo do ato. 

 É requisito de eficácia e moralidade. 

 Está expressamente previsto no Art. 37 da Constituição Federal vigente. 

 Para cumprimento desse dever, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 

instrumentos legítimos de que dispuserem. 

 

Qual é esse princípio? 

 

A) Legalidade. 

B) Razoabilidade. 

C) Lealdade. 

D) Proporcionalidade. 

E) Publicidade. 

 

 

QUESTÃO 24 – Meirelles (2018) define que, entre os princípios básicos da Administração Pública, 

estão aqueles que não estão expressos na Constituição Federal e entre eles estão os seguintes 

princípios: 

 

I. Eficiência. 

II. Ampla defesa. 

III. Segurança jurídica. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 



621_TIPO3_BASE_CE_NM_22/10/202114:32:24 

Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

QUESTÃO 25 – Arantes (2012) define que a área pública, assim como a privada, também tem 

obrigatoriedade no cumprimento ético de seus deveres por meio da gestão pública e da atuação dos 

servidores públicos. Segundo a referida autora, entre as orientações do Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, estão: 
 

I. O trabalho do servidor público deve ser norteado pela dignidade, decoro, zelo, eficácia e 

consciência dos princípios morais. 

II. Os atos e fatos da vida privada do servidor público não têm nenhuma influência em sua vida 

profissional, assim sendo sua conduta fora do órgão público não se comunica com a do exercício 

de suas atividades de seu trabalho diário. 

III. A conduta do servidor deve conter o elemento ético, a verdade, o sigilo, o zelo, a disciplina, a 

moralidade, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo necessário para o cumprimento de 

seus deveres. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 26 a 35 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.                       
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Farmacêuticos fazem a diferença no combate à pandemia 
 

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (1), impôs um dos maiores 

desafios à saúde pública do planeta nos últimos tempos! O novo coronavírus espalhou, além da 

doença, a insegurança (2), a desinformação e o medo. Mas, desde o início da pandemia (3), 

uma categoria profissional da área da saúde está lado a lado da população: ela garante, em 135 

diferentes áreas de atuação, prevenção, cuidado, suprimento de produtos para a saúde, 

diagnóstico e apoio ao tratamento, além de contribuir nas pesquisas da vacina e da cura. Essa 

categoria é a dos farmacêuticos. 

Para agradecer-lhes, o Conselho Federal de Farmácia (CFF), órgão regulador do trabalho do 

farmacêutico (4), e os conselhos regionais deflagram, na sexta-feira, 25 de setembro, mais uma 

campanha em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico. O slogan deste ano é 

"Farmacêuticos são essenciais e merecem nosso reconhecimento". A ação contempla a 

veiculação de material publicitário nas redes sociais, na TV Globo e no portal G1. Durante os 

próximos quatro meses, ........., em reportagens divulgadas no portal, como os farmacêuticos 

contribuíram e estão contribuindo com a população nessa emergência de saúde pública. 

Exemplos que podem ter passado ..........., mas que espelham a dedicação e o empenho 

dessa categoria profissional, .......... por todo o país. Ao ser decretada a pandemia, quando a 

comunidade científica ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio 

pelo novo coronavírus, e a sociedade se isolava em casa (5), os farmacêuticos das cerca de 90 

mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o atendimento aos usuários de 

medicamentos. 

O mesmo ocorreu com os farmacêuticos dos laboratórios de análises clínicas, que, por meio 

de resultados de exames, apoiam cerca de 70% das decisões clínicas. São dez mil laboratórios 

de análises clínicas de propriedade de farmacêuticos no Brasil. Assim como as farmácias, esses 

estabelecimentos nunca fecharam as portas! 
 

(Fonte: https://pfarma.com.br/coronavirus/5913-farmaceuticos-covid19.html – Texto adaptado 
especialmente para esta prova.) 

 

QUESTÃO 26 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas das linhas 13, 15 e 16. 
 

A) será mostrado – despercebidos – estão espalhados 

B) serão mostrados – despercebidos – está espalhado 

C) serão mostrados – desapercebidos – estão espalhados 

D) será mostrado – desapercebido – está espalhada 

E) será mostrado – despercebido – está espalhada 
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QUESTÃO 27 – Nas linhas 01, 03, 08-09 e 18 há termos sublinhados que estão entre vírgulas, os 

quais estão numerados de 1 a 5. Assinale os dois casos que têm a pontuação justificada pela mesma 

regra. 

 

A) 1 e 3. 

B) 1 e 4. 

C) 2 e 4. 

D) 3 e 5. 

E) 3 e 4. 

 

 

QUESTÃO 28 – Se o segmento “uma categoria profissional da área da saúde” (l. 04) fosse substituída 

por “os farmacêuticos”, quantas outras alterações seriam necessárias na frase para adequar a 

concordância? 

 

A) Duas. 

B) Três. 

C) Quatro. 

D) Cinco. 

E) Seis. 

 

 

QUESTÃO 29 – Assinale a alternativa em que a forma verbal NÃO poderia substituir “impôs” sem 

causar erro gramatical ao texto. 

 

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, impôs um dos maiores 

desafios à saúde pública do planeta nos últimos tempos! 

 

A) imporá 

B) impora 

C) impusera 

D) imporia 

E) impunha 

 

 

QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico pelo mesmo 

motivo que CORONAVÍRUS, FARMACÊUTICOS, SAÚDE e ÁREA, nessa respectiva ordem. 

 

A) bônus – ídolo – baú – supérfluo 

B) táxi – prédio – útil – possíveis 

C) ônus – matéria – juízes – ágil 

D) lápis – jóquei – úmido – elétron 

E) Vênus – sonâmbulo – inúmeros – páreo 

 

 

QUESTÃO 31 – Considere as seguintes possibilidades de alteração em estruturas do texto. 

 

I. contribuindo com a (l. 14) por apoiando à. 

II. a postos (l. 19) por à disposição. 

III. apoiam (l. 22) por dão suporte à. 

 

Quais preservariam a correção do texto? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 32 – Considere as seguintes indicações de correspondência entre elementos do texto. 
 

I. lhes (l. 08) refere-se a “farmacêuticos” (l. 07). 

II. ação (l. 11) refere-se a “slogan” (l. 10). 

III. O mesmo (l. 21) faz referência a “colocaram-se a postos” (l. 19). 

IV. esses estabelecimentos (l. 23-24) refere-se a “laboratórios de análises clínicas” (l. 22-23). 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II e III. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa em que a transformação de um termo em pronome oblíquo 

NÃO está correta.  
 

A) deflagram (...) mais uma campanha (l. 09-10) – DEFLAGRAM-NA. 

B) merecem nosso reconhecimento (l. 11) – MERECEM-NO. 

C) buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio (l. 17) – BUSCAVA CONHECÊ-

LAS. 

D) garantir o atendimento aos usuários de medicamentos (l. 19-20) – GARANTIR-LHES O 

ATENDIMENTO. 

E) esses estabelecimentos nunca fecharam as portas (l. 23-24) – FECHARAM-AS. 
 

 

Instrução – Considere o seguinte período do texto para responder as questões 34 e 35. 
 

 Ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica ainda buscava conhecer com 

maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus, e a sociedade se isolava em casa, 

os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o 

atendimento aos usuários de medicamentos. 
 

QUESTÃO 34 – Assinale C, se corretas, ou I, se incorretas, de acordo com as seguintes afirmativas 

sobre o período dado. 
 

(  ) A primeira oração tem função de adjunto adverbial e é reduzida de infinitivo. 

(  ) A primeira oração tem como sujeito “a pandemia” e está na voz passiva. 

(  ) A última oração do período tem função de adjunto adverbial e classifica-se como conformativa. 
 

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

A) C – C – C.  

B) C – I – C.  

C) C – C – I. 

D) I – C – I. 

E) I – I – C. 
 

 

QUESTÃO 35 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca da estrutura e da pontuação do período 

dado. 
 

A) Há seis orações, ao todo, no período. 

B) O período está redigido em ordem indireta. 

C) A oração principal é “os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a 

postos”. 

D) O segmento que começa em “os farmacêuticos”, até o final do período, poderia ser deslocado para 

o início da frase (com as devidas adaptações de maiúsculas e minúsculas), sem prejuízo para sua 

clareza ou sua correção.  

E) Se a oração “e a sociedade se isolava em casa” fosse reescrita “e isolava-se a sociedade em casa”, 

não haveria mudanças na voz verbal e no sentido da oração. 
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QUESTÃO 36 – Relacione Coluna 1 à Coluna 2 de modo a completar afirmativas corretas acerca da 

Redação Oficial.  

 

Coluna 1 

1. Chama-se comunicação oficial aquela cujo emissor é...                

2. O que se comunica, nesse tipo de texto, é sempre... 

3. O destinatário da comunicação oriunda de um órgão público é... 

 

Coluna 2 

(  ) Um assunto relativo às atribuições do órgão emissor. 

(  ) O público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos 

outros Poderes. 

(  ) O serviço público (por exemplo, um Ministério, Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, 

Seção). 

 

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

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 3 – 1. 

C) 3 – 2 – 1. 

D) 2 – 1 – 3. 

E) 1 – 3 – 2. 

 

 

QUESTÃO 37 – Considerando que os pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades 

quanto às concordâncias verbal, nominal e pronominal, analise as assertivas abaixo e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Embora se refiram à segunda pessoa gramatical (pessoa com quem se fala), esses pronomes 

levam a concordância para a terceira pessoa.  

(  ) Os pronomes Vossa Excelência ou Vossa Senhoria são utilizados para se comunicar diretamente 

com o receptor. Da mesma forma, os pronomes possessivos da terceira pessoa (Sua Excelência 

ou Sua Senhoria) são empregados quando se faz referência à pessoa em questão. 

(  ) Quanto aos adjetivos referidos aos pronomes de tratamento, o gênero gramatical deve concordar 

com o próprio pronome. Por exemplo, deve-se dizer “Vossa Excelência está convidada”, 

independentemente de o interlocutor ser homem ou mulher. 

 

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

 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) V – V – F. 

D) F – F – V. 

E) F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 38 – Uma vez que “a redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução 

da língua” (de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República), NÃO é 

característica da linguagem empregada nas comunicações oficiais: 

 

A) Clareza e precisão. 

B) Objetividade e concisão. 

C) Coesão e coerência. 

D) Formalidade e uso da norma padrão da língua portuguesa. 

E) Vocabulário rebuscado e figuras de linguagem próprias do estilo literário. 
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QUESTÃO 39 – A respeito das formas de tratamento no texto oficial, o vocativo Excelentíssimo 

Senhor deve ser usado somente para:  

 

A) O Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal. 

B) O Presidente da República e o Vice-Presidente. 

C) O Presidente da República, o Vice-Presidente e os ministros. 

D) Vereadores, deputados e ministros, além de Presidente da República e Vice. 

E) O Oficial-General das Forças Armadas o Presidente da República e seu Vice, o Presidente do 

Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

QUESTÃO 40 – O texto do documento oficial deve seguir determinada padronização de estrutura; 

nos casos em que não seja usado para encaminhamento de documentos, deve conter introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Sobre esse aspecto, assinale a alternativa correta.  

 

A) Na introdução é apresentado o objetivo da comunicação. É esperado que sejam usadas formas de 

polidez, tais como “Tenho a honra de...”, “Tenho o prazer de...”, “Cumpre-me informar que...”, 

Venho por meio deste, ...”.  

B) No desenvolvimento, o assunto é detalhado em um só parágrafo, independentemente de conter 

mais de uma ideia sobre o assunto. 

C) Na conclusão é afirmada a posição sobre o assunto e é onde se emprega uma única fórmula de 

saudação final (“Respeitosamente”) para qualquer que seja o receptor. 

D) A fim de conferir-se clareza e objetividade ao texto, deve-se começar o texto, na introdução, com 

verbos como “Informo...”, “Comunico...”, “Solicito...”. 

E) Nunca se numeram os parágrafos do texto, mesmo que sejam mais de três. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 41 – O controle de entrada e saída de pessoas na recepção de uma entidade registrou em 

determinado dia o ingresso de 18 farmacêuticos, 5 advogados e 7 administradores. A probabilidade 

de escolher aleatoriamente um desses visitantes e ele ser um advogado é de: 

 

A) 14,57%. 

B) 16,67%. 

C) 19,37%. 

D) 23,33%. 

E) 60%. 

 

 

QUESTÃO 42 – Durante uma reunião plenária, é necessária uma equipe formada por exatamente: 

um secretário, um segurança e um auxiliar de serviços gerais. Se para formar essa equipe temos à 

disposição 4 secretários, 3 seguranças e 5 auxiliares de serviços gerais, quantas equipes distintas 

podem ser organizadas para atuarem em determinada reunião plenária? 

 

A) 60. 

B) 40. 

C) 30. 

D) 20. 

E) 12. 
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QUESTÃO 43 – Considere verdadeiras as seguintes sentenças simples: 

 

p = Maria recebeu a correspondência na sexta-feira. 

q = Maria protocolou a correspondência na sexta-feira. 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma sentença composta falsa para (pq). 

 

A) Maria recebeu e protocolou a correspondência na sexta-feira. 

B) Maria recebeu ou protocolou a correspondência na sexta-feira. 

C) Maria não recebeu, mas protocolou a correspondência na sexta-feira. 

D) Se Maria não recebeu a correspondência na sexta-feira então ela protocolou a correspondência na 

sexta-feira. 

E) Se Maria não protocolou a correspondência na sexta-feira, então ela não recebeu a correspondência 

na sexta-feira. 

 

 

QUESTÃO 44 – Analise as seguintes afirmações: 

 

I. √26 é um número inteiro. 

II. (−3)2 é um número natural. 

III. 
7

3
 é um número racional. 

IV. O resultado de 
3

6
+

7

2
 é um número inteiro. 

 

Quais são as afirmações verdadeiras? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 45 – Considerando os conjuntos A= {22,23,24,25,26}, B= {2,3,4,5,6}, C= {1,2,3,4,5,6} 

e D= {22,32,42,52,62}, é correto afirmar o resultado da operação entre os conjuntos da alternativa: 

 

A) BC= {6}. 

B) AB= {  }=. 

C) CD= {2}. 

D) AD= {22}. 

E) BC= {1}. 
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Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

  REDAÇÃO 

 

Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 15 linhas e 

máxima de 30, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de criar um título. 

 
Importante: 

1. Confira se seus dados de identificação estão corretos na sua folha definitiva de redação. Qualquer 

divergência, chame o fiscal da sala. 

2. Faça o rascunho de seu texto, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha definitiva que está 

devidamente identificada. 

3. Não serão corrigidos textos a lápis.  

4. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a 

passagem. 

5. Textos que não abordarem o tema proposto, que não tiverem o número mínimo de linhas 

delimitadas ou que ultrapassarem o número máximo de linhas previstas NÃO serão considerados. 

6. A letra deverá ser legível e de tamanho regular. 

7. Seja original, autônomo e criativo, não copiando nenhum fragmento do texto que orienta a prova 

de Língua Portuguesa. 

  

TEMA – A importância de a sociedade e o poder público valorizarem os profissionais, não 

só os da área da saúde, que atuaram no combate à pandemia. 

 

Com base no texto “Farmacêuticos fazem a diferença no combate à pandemia”, da prova de Língua 

Portuguesa, elabore um texto dissertativo-argumentativo, expondo suas ideias sobre o tema sugerido. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

Execução: Fundatec 
REDAÇÃO  



 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF/PR 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
 

 

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

V4_25/10/2021 15:07:58 

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 de redação; 

- 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 de Redação. 

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. 

 

. 

QR 
code 
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Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 01 – De acordo com as disposições do Art. 18 da Lei Federal nº 9.784/1999, é impedido 

de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: 

 

I. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. 

II. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 

companheiro. 

III. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais 

situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 02 – A Lei Federal nº 8.666/1993 estabelece que as compras, quando contratadas com 

terceiros, serão, necessariamente, precedidas de licitação. Sendo assim, com base nas disposições do 

Art. 15 da referida Lei, as compras, sempre que possível, deverão, EXCETO: 

 

A) Ser processadas sempre pela sua forma integral, para garantir a economicidade pela oferta de 

mercado. 

B) Ser processadas através de sistema de registro de preços. 

C) Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. 

D) Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 

E) Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e 

garantia oferecidas. 

 

 

QUESTÃO 03 – De acordo com as disposições do Art. 11 da Lei Federal nº 8.429/1992, os atos de 

improbidade administrativa, arrolados nas alternativas abaixo, estão classificados como atos que 

atentam contra os princípios da Administração Pública, EXCETO: 

 

A) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

B) Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.   

C) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.   

D) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 

mercado. 

E) Frustrar a licitude de concurso público. 

 

 
QUESTÃO 04 – De acordo com os conceitos adotados no Art. 4º da Lei Federal nº 5.991/1973, o 

produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa 

ou para fins de diagnóstico, denomina-se: 

 

A) Droga. 

B) Medicamento. 

C) Insumo. 

D) Substância. 

E) Correlato. 
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Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

QUESTÃO 05 – Com base nas definições da Resolução nº 700/2021 do Conselho Federal de Farmácia 

(CFF), que regulamenta o procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia e dá 

outras providências, analise as seguintes assertivas, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 
 

(  ) Termo de Inspeção é o documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico 

fiscal, destinado a determinar a adoção de providências imediatas aos representantes legais 

referente à documentação e registros, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

(  ) Auto de Infração é o documento preenchido, manual ou eletronicamente, pelo farmacêutico fiscal, 
quando constatado o não cumprimento das determinações do artigo 24 da Lei Federal nº 3.820/60. 

(  ) Certidão de Regularidade (CR) é o documento expedido pelo CRF, com valor probante de não 

haver impedimento do farmacêutico para exercer a função de responsável técnico ou substituto, 

respeitando os princípios legais, éticos e sanitários pelo profissional e pela empresa ou 

estabelecimento para o pleno exercício da responsabilidade técnica farmacêutica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
  
A) C – I – I. 

B) C – C – C.  

C) I – C – C.  

D) I – I – C.  

E) C – C – I. 
 

 

QUESTÃO 06 – Segundo as disposições do Art. 8º da Seção III da Resolução nº 711/2021 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), que dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, observada a 

individualização da pena, entre as sanções disciplinares possíveis estão: 
 

I. Advertência com o uso da palavra "censura", com publicidade e com registro no prontuário. 

II. Multa de 01 (um) a 03 (três) salários mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de 

reincidência. 

III. Suspensão do exercício profissional de 03 (três) a 12 (doze) meses, nos casos de falta grave, de 

pronúncia criminal ou de prisão em virtude de sentença. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 07 – De acordo com as disposições do Art. 1º da Resolução nº 577/2013 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), as substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou 

desinfestação domiciliar, de ambientes coletivos ou públicos, lugares de uso comum e ao tratamento 

de água denominam-se produtos: 
 

A) Farmacêuticos. 

B) Saneantes. 

C) Cosméticos. 

D) De higiene pessoal. 

E) Para saúde. 
 

 

QUESTÃO 08 – Ainda de acordo com as disposições do Art. 1º da Resolução nº 577/2013 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), o farmacêutico designado perante o Conselho Regional de Farmácia (CRF)  

para prestar assistência e responder tecnicamente nos casos de impedimentos ou ausências do 

farmacêutico diretor técnico ou farmacêutico responsável técnico, ou ainda do farmacêutico assistente 

técnico da empresa ou estabelecimento, respeitado o preconizado pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) ou acordo trabalhista, denomina-se: 
 

A) Diretor Substituto. 

B) Superintendente Substituto. 

C) Farmacêutico Substituto. 

D) Assistente Substituto. 

E) Técnico Substituto. 
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Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

QUESTÃO 09 – De acordo com as disposições do Art. 17 do Código de Ética Farmacêutica (Resolução 

nº 711/2021, do Conselho Federal de Farmácia – CFF), é proibido ao farmacêutico exercer 

simultaneamente a: 

 

A) Medicina. 

B) Odontologia. 

C) Administração de Empresas. 

D) Advocacia. 

E) Assistência Social. 

 

 

QUESTÃO 10 – Com base nas disposições da Lei Federal nº 3.820/1960, que criou o Conselho Federal 

e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras providências, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Conselho Federal será constituído de tantos membros quantos forem os Conselhos Regionais. 

II. O mandato dos membros do Conselho Federal é privativo de farmacêuticos de nacionalidade 

brasileira, será gratuito, meramente honorífico e terá a duração de quatro anos.            

III. O mandato da diretoria do Conselho Federal terá a duração de dois anos, sendo seus membros 

eleitos através do voto direto e secreto, por maioria absoluta. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICOS 

 

QUESTÃO 11 – Segundo Meirelles (2018), entre as espécies de atos administrativos, estão os atos 

_____________ que são atos administrativos em sentido formal, visto que materialmente não contêm 

manifestação da vontade da Administração. Entre os atos administrativos mais comuns desta espécie, 

estão as ____________ que são cópias ou fotocópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos constantes 

de processo, livro ou documento que se encontre nas repartições públicas. Podem ser de inteiro teor, 

ou resumidas, desde que expressem fielmente o que se contém no original de onde foram extraídas. 

 

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

 

A) enunciativos – certidões  

B) enunciativos – apostilas 

C) ordinatórios – circulares 

D) ordinatórios – instruções 

E) normativos – resoluções 

 

 

QUESTÃO 12 – Os atos administrativos negociais, segundo Rossi (2020), são os que contêm uma 

declaração de vontade do Poder Público, que coincide com o interesse do particular, que por sua vez 

cumpriu os requisitos necessários à sua obtenção. Sendo assim, são atos administrativos negociais, 

EXCETO: 

 

A) Licença. 

B) Permissão. 

C) Autorização.  

D) Provimento. 

E) Aprovação. 
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Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

QUESTÃO 13 – Meirelles (2018) define que o exame do ato administrativo revela nitidamente a 

existência de determinados requisitos necessários à sua formação. Segundo o referido autor, para 

prática do ato administrativo, a ______________ é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato 

– discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder 

legal para praticá-lo. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) finalidade 

B) competência 

C) formalidade 

D) eficácia 

E) motivação 
 

 

QUESTÃO 14 – Os atos administrativos punitivos, segundo Rossi (2020), são os que contêm uma 

sanção, um castigo, aos agentes públicos e aos particulares sujeitos ao controle administrativo, com 

oportunidade de exercício de contraditório e ampla defesa. Sendo assim, estão entre as sanções 

externas que decorrem da relação Administração versus administrado sempre que violar a norma 

administrativa: 
 

I. Multa. 

II. Interdição de atividades. 

III. Apreensão de bens. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 15 – Rossi (2020) define que a extinção do ato em razão de sua retirada pela própria 

Administração Pública ocorre em diversos casos. Entre eles está a manifestação unilateral de vontade 

da Administração Pública em que declara não querer continuar a conservar precedente manifestação 

de vontade, consubstanciada em anterior ato administrativo, por não mais convir, na oportunidade, 

ao interesse público, apesar de legítimo. Essa manifestação denomina-se: 
  
A) Revogação. 

B) Anulação. 

C) Convalidação. 

D) Contraposição. 

E) Prorrogação. 
 

 

QUESTÃO 16 – Com base nas definições de Meirelles (2018), analise as seguintes assertivas, 

relacionadas aos poderes e deveres do agente público: 
 

I. Cada agente é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas 

atribuições. Esse poder é de ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não 

como privilégio da pessoa que o exerce. 

II. Objetivando o cumprimento do dever de eficiência, as alterações introduzidas na Constituição 

Federal, pela Emenda Constitucional 19/1998, possibilitam a dispensa de servidor público estável 

mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assim como estabelecem, como 

condição para aquisição de estabilidade, a avaliação especial de desempenho por comissão 

instituída para essa finalidade. 

III. O dever de improbidade está constitucionalmente integrado na conduta do agente público como 

elemento necessário à legitimidade de seus atos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

QUESTÃO 17 – Com base nas definições de Meirelles (2018), analise as seguintes assertivas, 

relacionadas ao dever de prestar contas do agente público, assinalando C, se corretas, ou I, se 

incorretas. 
 

(  ) O dever de prestar contas é decorrência natural da administração com encargo de gestão de bens 

e interesses alheios. É dever indeclinável de todo administrador público – agente político ou 

simples funcionário – de prestar contas de sua gestão administrativa. 

(  ) A prestação de contas não se refere apenas aos dinheiros públicos, à gestão financeira, mas a 

todos os atos de governo e de administração. 

(  ) O dever de prestar contas alcança não só administradores de entidades e órgãos públicos como 

também os de entes paraestatais e até os particulares que recebem subvenções estatais para 

aplicação determinada. 

(  ) A prestação de contas, segundo os ditames constitucionais, é feita ao órgão judiciário de cada 

entidade estatal, através da corregedoria competente, que auxilia o controle externo da 

administração financeira. 
 

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

A) C – I – I – C. 

B) I – C – C – C.  

C) C – C – C – I.   

D) I – I – C – C.  

E) C – C – I – I. 
 

 

QUESTÃO 18 – Com base em Meirelles (2018), analise as assertivas que seguem: 
 

 É um dos princípios básicos da Administração Pública. 

 Esse princípio não é elemento formativo do ato. 

 É requisito de eficácia e moralidade. 

 Está expressamente previsto no Art. 37 da Constituição Federal vigente. 

 Para cumprimento desse dever, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 

instrumentos legítimos de que dispuserem. 
 

Qual é esse princípio? 
 

A) Legalidade. 

B) Razoabilidade. 

C) Lealdade. 

D) Proporcionalidade. 

E) Publicidade. 

 

 

QUESTÃO 19 – Meirelles (2018) define que, entre os princípios básicos da Administração Pública, 

estão aqueles que não estão expressos na Constituição Federal e entre eles estão os seguintes 

princípios: 

 

I. Eficiência. 

II. Ampla defesa. 

III. Segurança jurídica. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

QUESTÃO 20 – Arantes (2012) define que a área pública, assim como a privada, também tem 

obrigatoriedade no cumprimento ético de seus deveres por meio da gestão pública e da atuação dos 

servidores públicos. Segundo a referida autora, entre as orientações do Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, estão: 
 

I. O trabalho do servidor público deve ser norteado pela dignidade, decoro, zelo, eficácia e 

consciência dos princípios morais. 

II. Os atos e fatos da vida privada do servidor público não têm nenhuma influência em sua vida 

profissional, assim sendo sua conduta fora do órgão público não se comunica com a do exercício 

de suas atividades de seu trabalho diário. 

III. A conduta do servidor deve conter o elemento ético, a verdade, o sigilo, o zelo, a disciplina, a 

moralidade, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo necessário para o cumprimento de 

seus deveres. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 21 a 30 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.                       
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Farmacêuticos fazem a diferença no combate à pandemia 
 

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (1), impôs um dos maiores 

desafios à saúde pública do planeta nos últimos tempos! O novo coronavírus espalhou, além da 

doença, a insegurança (2), a desinformação e o medo. Mas, desde o início da pandemia (3), 

uma categoria profissional da área da saúde está lado a lado da população: ela garante, em 135 

diferentes áreas de atuação, prevenção, cuidado, suprimento de produtos para a saúde, 

diagnóstico e apoio ao tratamento, além de contribuir nas pesquisas da vacina e da cura. Essa 

categoria é a dos farmacêuticos. 

Para agradecer-lhes, o Conselho Federal de Farmácia (CFF), órgão regulador do trabalho do 

farmacêutico (4), e os conselhos regionais deflagram, na sexta-feira, 25 de setembro, mais uma 

campanha em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico. O slogan deste ano é 

"Farmacêuticos são essenciais e merecem nosso reconhecimento". A ação contempla a 

veiculação de material publicitário nas redes sociais, na TV Globo e no portal G1. Durante os 

próximos quatro meses, ........., em reportagens divulgadas no portal, como os farmacêuticos 

contribuíram e estão contribuindo com a população nessa emergência de saúde pública. 

Exemplos que podem ter passado ..........., mas que espelham a dedicação e o empenho 

dessa categoria profissional, .......... por todo o país. Ao ser decretada a pandemia, quando a 

comunidade científica ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio 

pelo novo coronavírus, e a sociedade se isolava em casa (5), os farmacêuticos das cerca de 90 

mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o atendimento aos usuários de 

medicamentos. 

O mesmo ocorreu com os farmacêuticos dos laboratórios de análises clínicas, que, por meio 

de resultados de exames, apoiam cerca de 70% das decisões clínicas. São dez mil laboratórios 

de análises clínicas de propriedade de farmacêuticos no Brasil. Assim como as farmácias, esses 

estabelecimentos nunca fecharam as portas! 
 

(Fonte: https://pfarma.com.br/coronavirus/5913-farmaceuticos-covid19.html – Texto adaptado 
especialmente para esta prova.) 

 

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas das linhas 13, 15 e 16. 
 

A) será mostrado – despercebidos – estão espalhados 

B) serão mostrados – despercebidos – está espalhado 

C) serão mostrados – desapercebidos – estão espalhados 

D) será mostrado – desapercebido – está espalhada 

E) será mostrado – despercebido – está espalhada 
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Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

QUESTÃO 22 – Nas linhas 01, 03, 08-09 e 18 há termos sublinhados que estão entre vírgulas, os 

quais estão numerados de 1 a 5. Assinale os dois casos que têm a pontuação justificada pela mesma 

regra. 

 

A) 1 e 3. 

B) 1 e 4. 

C) 2 e 4. 

D) 3 e 5. 

E) 3 e 4. 

 

 

QUESTÃO 23 – Se o segmento “uma categoria profissional da área da saúde” (l. 04) fosse substituída 

por “os farmacêuticos”, quantas outras alterações seriam necessárias na frase para adequar a 

concordância? 
 

A) Duas. 

B) Três. 

C) Quatro. 

D) Cinco. 

E) Seis. 
 

 

QUESTÃO 24 – Assinale a alternativa em que a forma verbal NÃO poderia substituir “impôs” sem 

causar erro gramatical ao texto. 
 

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, impôs um dos maiores 

desafios à saúde pública do planeta nos últimos tempos! 
 

A) imporá 

B) impora 

C) impusera 

D) imporia 

E) impunha 
 

 

QUESTÃO 25 – Assinale a alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico pelo mesmo 

motivo que CORONAVÍRUS, FARMACÊUTICOS, SAÚDE e ÁREA, nessa respectiva ordem. 
 

A) bônus – ídolo – baú – supérfluo 

B) táxi – prédio – útil – possíveis 

C) ônus – matéria – juízes – ágil 

D) lápis – jóquei – úmido – elétron 

E) Vênus – sonâmbulo – inúmeros – páreo 
 

 

QUESTÃO 26 – Considere as seguintes possibilidades de alteração em estruturas do texto. 
 

I. contribuindo com a (l. 14) por apoiando à. 

II. a postos (l. 19) por à disposição. 

III. apoiam (l. 22) por dão suporte à. 
 

Quais preservariam a correção do texto? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 27 – Considere as seguintes indicações de correspondência entre elementos do texto. 
 

I. lhes (l. 08) refere-se a “farmacêuticos” (l. 07). 

II. ação (l. 11) refere-se a “slogan” (l. 10). 

III. O mesmo (l. 21) faz referência a “colocaram-se a postos” (l. 19). 

IV. esses estabelecimentos (l. 23-24) refere-se a “laboratórios de análises clínicas” (l. 22-23). 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II e III. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 28 – Assinale a alternativa em que a transformação de um termo em pronome oblíquo 

NÃO está correta.  
 

A) deflagram (...) mais uma campanha (l. 09-10) – DEFLAGRAM-NA. 

B) merecem nosso reconhecimento (l. 11) – MERECEM-NO. 

C) buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio (l. 17) – BUSCAVA CONHECÊ-

LAS. 

D) garantir o atendimento aos usuários de medicamentos (l. 19-20) – GARANTIR-LHES O 

ATENDIMENTO. 

E) esses estabelecimentos nunca fecharam as portas (l. 23-24) – FECHARAM-AS. 
 

 

Instrução – Considere o seguinte período do texto para responder as questões 29 e 30. 
 

 Ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica ainda buscava conhecer com 

maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus, e a sociedade se isolava em casa, 

os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o 

atendimento aos usuários de medicamentos. 
 

QUESTÃO 29 – Assinale C, se corretas, ou I, se incorretas, de acordo com as seguintes afirmativas 

sobre o período dado. 
 

(  ) A primeira oração tem função de adjunto adverbial e é reduzida de infinitivo. 

(  ) A primeira oração tem como sujeito “a pandemia” e está na voz passiva. 

(  ) A última oração do período tem função de adjunto adverbial e classifica-se como conformativa. 
 

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

A) C – C – C.  

B) C – I – C.  

C) C – C – I. 

D) I – C – I. 

E) I – I – C. 
 

 

QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca da estrutura e da pontuação do período 

dado. 
 

A) Há seis orações, ao todo, no período. 

B) O período está redigido em ordem indireta. 

C) A oração principal é “os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a 

postos”. 

D) O segmento que começa em “os farmacêuticos”, até o final do período, poderia ser deslocado para 

o início da frase (com as devidas adaptações de maiúsculas e minúsculas), sem prejuízo para sua 

clareza ou sua correção.  

E) Se a oração “e a sociedade se isolava em casa” fosse reescrita “e isolava-se a sociedade em casa”, 

não haveria mudanças na voz verbal e no sentido da oração. 
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QUESTÃO 31 – Relacione Coluna 1 à Coluna 2 de modo a completar afirmativas corretas acerca da 

Redação Oficial.  

 

Coluna 1 

1. Chama-se comunicação oficial aquela cujo emissor é...                

2. O que se comunica, nesse tipo de texto, é sempre... 

3. O destinatário da comunicação oriunda de um órgão público é... 

 

Coluna 2 

(  ) Um assunto relativo às atribuições do órgão emissor. 

(  ) O público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos 

outros Poderes. 

(  ) O serviço público (por exemplo, um Ministério, Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, 

Seção). 

 

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

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 3 – 1. 

C) 3 – 2 – 1. 

D) 2 – 1 – 3. 

E) 1 – 3 – 2. 

 

 

QUESTÃO 32 – Considerando que os pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades 

quanto às concordâncias verbal, nominal e pronominal, analise as assertivas abaixo e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Embora se refiram à segunda pessoa gramatical (pessoa com quem se fala), esses pronomes 

levam a concordância para a terceira pessoa.  

(  ) Os pronomes Vossa Excelência ou Vossa Senhoria são utilizados para se comunicar diretamente 

com o receptor. Da mesma forma, os pronomes possessivos da terceira pessoa (Sua Excelência 

ou Sua Senhoria) são empregados quando se faz referência à pessoa em questão. 

(  ) Quanto aos adjetivos referidos aos pronomes de tratamento, o gênero gramatical deve concordar 

com o próprio pronome. Por exemplo, deve-se dizer “Vossa Excelência está convidada”, 

independentemente de o interlocutor ser homem ou mulher. 

 

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

 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) V – V – F. 

D) F – F – V. 

E) F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 33 – Uma vez que “a redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução 

da língua” (de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República), NÃO é 

característica da linguagem empregada nas comunicações oficiais: 

 

A) Clareza e precisão. 

B) Objetividade e concisão. 

C) Coesão e coerência. 

D) Formalidade e uso da norma padrão da língua portuguesa. 

E) Vocabulário rebuscado e figuras de linguagem próprias do estilo literário. 
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QUESTÃO 34 – A respeito das formas de tratamento no texto oficial, o vocativo Excelentíssimo 

Senhor deve ser usado somente para:  

 

A) O Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal. 

B) O Presidente da República e o Vice-Presidente. 

C) O Presidente da República, o Vice-Presidente e os ministros. 

D) Vereadores, deputados e ministros, além de Presidente da República e Vice. 

E) O Oficial-General das Forças Armadas o Presidente da República e seu Vice, o Presidente do 

Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

QUESTÃO 35 – O texto do documento oficial deve seguir determinada padronização de estrutura; 

nos casos em que não seja usado para encaminhamento de documentos, deve conter introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Sobre esse aspecto, assinale a alternativa correta.  

 

A) Na introdução é apresentado o objetivo da comunicação. É esperado que sejam usadas formas de 

polidez, tais como “Tenho a honra de...”, “Tenho o prazer de...”, “Cumpre-me informar que...”, 

Venho por meio deste, ...”.  

B) No desenvolvimento, o assunto é detalhado em um só parágrafo, independentemente de conter 

mais de uma ideia sobre o assunto. 

C) Na conclusão é afirmada a posição sobre o assunto e é onde se emprega uma única fórmula de 

saudação final (“Respeitosamente”) para qualquer que seja o receptor. 

D) A fim de conferir-se clareza e objetividade ao texto, deve-se começar o texto, na introdução, com 

verbos como “Informo...”, “Comunico...”, “Solicito...”. 

E) Nunca se numeram os parágrafos do texto, mesmo que sejam mais de três. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 36 – O controle de entrada e saída de pessoas na recepção de uma entidade registrou em 

determinado dia o ingresso de 18 farmacêuticos, 5 advogados e 7 administradores. A probabilidade 

de escolher aleatoriamente um desses visitantes e ele ser um advogado é de: 

 

A) 14,57%. 

B) 16,67%. 

C) 19,37%. 

D) 23,33%. 

E) 60%. 

 

 

QUESTÃO 37 – Durante uma reunião plenária, é necessária uma equipe formada por exatamente: 

um secretário, um segurança e um auxiliar de serviços gerais. Se para formar essa equipe temos à 

disposição 4 secretários, 3 seguranças e 5 auxiliares de serviços gerais, quantas equipes distintas 

podem ser organizadas para atuarem em determinada reunião plenária? 

 

A) 60. 

B) 40. 

C) 30. 

D) 20. 

E) 12. 
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QUESTÃO 38 – Considere verdadeiras as seguintes sentenças simples: 

 

p = Maria recebeu a correspondência na sexta-feira. 

q = Maria protocolou a correspondência na sexta-feira. 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma sentença composta falsa para (pq). 

 

A) Maria recebeu e protocolou a correspondência na sexta-feira. 

B) Maria recebeu ou protocolou a correspondência na sexta-feira. 

C) Maria não recebeu, mas protocolou a correspondência na sexta-feira. 

D) Se Maria não recebeu a correspondência na sexta-feira então ela protocolou a correspondência na 

sexta-feira. 

E) Se Maria não protocolou a correspondência na sexta-feira, então ela não recebeu a correspondência 

na sexta-feira. 

 

 

QUESTÃO 39 – Analise as seguintes afirmações: 

 

I. √26 é um número inteiro. 

II. (−3)2 é um número natural. 

III. 
7

3
 é um número racional. 

IV. O resultado de 
3

6
+

7

2
 é um número inteiro. 

 

Quais são as afirmações verdadeiras? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 40 – Considerando os conjuntos A= {22,23,24,25,26}, B= {2,3,4,5,6}, C= {1,2,3,4,5,6} 

e D= {22,32,42,52,62}, é correto afirmar o resultado da operação entre os conjuntos da alternativa: 

 

A) BC= {6}. 

B) AB= {  }=. 

C) CD= {2}. 

D) AD= {22}. 

E) BC= {1}. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 41 – As Lojas Renner foi notícia nos últimos meses quando sofreu um ataque cibernético. 

O atual gerente de Segurança da Informação, durante uma reportagem, fez uma advertência às 

pessoas e sugeriu que todos sempre façam e testem o ___________, que tem como objetivo copiar 

arquivos, pastas ou discos inteiros (físicos ou virtuais) para sistemas de armazenamento secundários, 

buscando a preservação dos dados em caso de qualquer problema. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) backup 

B) antivírus 

C) firewall 

D) malwares 

E) cloud computing 
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QUESTÃO 42 – Matheus está enviando um e-mail a seus colegas de trabalho, pela plataforma Gmail, 

sobre um evento que vai acontecer na empresa onde trabalham. Ao redigir o e-mail, ficou com dúvidas 

se conseguiria: 

 

I. Enviar imagem no corpo do texto. 

II. Formatar o corpo do texto, colocando fontes diferentes e com cores diferentes. 

III. No corpo do texto, colocar o link de uma página web onde também havia informações sobre o 

evento. 

IV. Incluir o e-mail de 15 pessoas na opção “Para”, ou seja, esse e-mail estaria endereçado a essas 

15 pessoas. 

 

Quais das opções dispostas nas assertivas acima Matheus conseguiria realizar?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 43 – Qual fórmula abaixo NÃO é encontrada nas opções do Microsoft Excel 2013? 

 

A) Se – Faz comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. 

B) Procv – Localiza dados de uma tabela ou de um intervalo. 

C) Mescla – Mescla todos os valores da célula selecionada. 

D) Maiúscula – Converte o texto da célula selecionada em maiúsculo. 

E) Agora – Retorna a data e hora. 

 

 

QUESTÃO 44 – Analise as histórias abaixo e assinale V, para aquelas que apresentam verdades sobre 

a funcionalidade do Microsoft PowerPoint 2013, ou F, para aquelas que apresentam informações falsas. 

 

(  ) Vitória estava montando uma apresentação e todos os seus slides estavam com fundo branco. Ao 

pesquisar sobre o PowerPoint, viu que o próprio sistema já trazia diversas opções de temas. 

(  ) Vagner estava montando uma apresentação para uma reunião inicial com seu cliente e utilizou o 

modelo da empresa onde trabalha, no qual o slide tem como tema o logo e as cores padrão da 

empresa. Ao selecionar o slide 1, clicar com o botão direito e selecionar a opção “Novo Slide”, o 

slide 2 ficou com o fundo branco e Vagner precisou selecionar novamente o tema da empresa 

onde trabalha. 

(  ) Leandro, ao formatar seus slides, utilizou várias opções de transição para poder dar vida a sua 

apresentação. 

(  ) Kelly utilizou para seus slides a opção de layout: Título e Conteúdo, que apresentou duas caixas 

pontilhadas, uma para que ela incluísse o título e outra para incluir o conteúdo. 

 

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

 

A) F – V – F – F.  

B) V – F – V – V.  

C) F – F – V – V.  

D) V – F – F – V.  

E) V – V – F – F.  
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QUESTÃO 45 – Analise a imagem abaixo que mostra um documento criado no Microsoft Word 2013:  

 

 
 

Após a análise, podemos dizer que: 

 
I. O título QUEM SOMOS – CRF/PR e o texto estão com fontes diferentes, porém estão com o 

mesmo tamanho. 

II. Foram encontrados erros de revisão ao longo do texto. 

III. Foi utilizada a opção bordas externas no título QUEM SOMOS – CRF/PR. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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  REDAÇÃO 

 

Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 15 linhas e 

máxima de 30, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de criar um título. 

 
Importante: 

1. Confira se seus dados de identificação estão corretos na sua folha definitiva de redação. Qualquer 

divergência, chame o fiscal da sala. 

2. Faça o rascunho de seu texto, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha definitiva que está 

devidamente identificada. 

3. Não serão corrigidos textos a lápis.  

4. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a 

passagem. 

5. Textos que não abordarem o tema proposto, que não tiverem o número mínimo de linhas 

delimitadas ou que ultrapassarem o número máximo de linhas previstas NÃO serão considerados. 

6. A letra deverá ser legível e de tamanho regular. 

7. Seja original, autônomo e criativo, não copiando nenhum fragmento do texto que orienta a prova 

de Língua Portuguesa. 

  

TEMA – A importância de a sociedade e o poder público valorizarem os profissionais, não 

só os da área da saúde, que atuaram no combate à pandemia. 

 

Com base no texto “Farmacêuticos fazem a diferença no combate à pandemia”, da prova de Língua 

Portuguesa, elabore um texto dissertativo-argumentativo, expondo suas ideias sobre o tema sugerido. 
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 TÍTULO:  
01 

Utilize este espaço para fazer seu rascunho 
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